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СОКРАЩЕНІЯ, 

аЫ. аЫ&ііѵив. 
аЬв. и аЪзоІ = аЪвоЫе (ровііот = само по себѣ, безъ дополненія). 
аЬзіг. = аЪвІгасішп. 
асст. = ассиваііѵпв. 
асі. = асііѵшп. 
оф. = афесііѵит. 
сиіѵ. = аЯѵвгЫат. 
ем. =г вмѣсто. 
еъ яз. юрид. = въ языкѣ юридическомъ. 
с. = сшп. 
Сіе. = у Цицерона. 
сотяі. = сотдшпія &епегІ8. 
сотр. = сотрагаіітая. 
сопсг. = сопсгеіот. 
соц;. = соіуипсііо. 
сопЬг. = сопігасіит (сокращенное). 
Сот. N = у Корнелія Непота. 
йаі. = (Заііупв. 
йе/есі. (ѵегЬит) деГесііѵшп. 
йетіп. = (Іетіпиііѵит. 
йероп. = (ѵегѣпт) (Зѳропѳпв. 
йішіг. г (ІівІгіЪиІіѵшп. 
Еиіг. = у Евтропія. 

/. Гѳшішш ^ѳпегіа. 
деті. = ЯепШтав. 
ітрегв. = (ѵегЬшп) ітрегвопаіе. 
ініг. = іпігапвіііѵшп. 

т. = тавспііпі $епегіз. 
п. = пѳиігіия дѳпегів. 
пит. = питегаіѳ. 
орроз. = орровНит, противоположное» 
огйіп. = огбіпаіѳ. 
особл. = особливо. 
оглт. = оттуда. 
ОМ. = у Овидія. 



рагіер. = рагіісіріит. 
Рііп. = у Плинія М. 
ріиг. = ріпг&ііз. 
ргаер. ргаерозіііо. 
ргоп. =. ргопотеп. 
ЦиііиЛ. = у Квинтиліана. 
та. геіаііѵат. 

8аИ. = у Саллюстія. 

віпд. = вш^аіагія. 
собсте. = собственно. 
ем. = смотри. 

виЪві. ваЪвіапІіпхт. 
вир. = вирегіагіѵия. 
Тас. = у Тацита. 
іегт. і. = іегтіішв іесЪпісав, техническое выраженіе. 
ігапв. = Ігапвіііташ. 
ігор. = Ігорісе, переносно. 
Уігд. = у Виргилія. 

ПрнМ'Вч. При выставленіи знаковъ произношенія предполагалось извѣст¬ 
нымъ правило, что гласная передъ гласною коротка, напр. сібпѳ, досбо, ршв, 
соггйо. 



А 
А. = Аиіив, предъимя; а. <1. = апіе 

(Нет. А. II. С. = аппо игЪів сопбііае, 
■ а. и. с. = аЪ игЬе сопбііа. 

» (предъ согласн. кромѣ Л), аЪ (предъ 
гласи, и соиасн.)у аЪв (предъ ^ и і)у 
ргаер. с. аЫаі. 1) при глаг. страд. па 
вопросъ — кѣмъ? іпіег&сіив аЬ Ъовіе, 
Убитый непріятелемъ; такоісе сабеге, 
тогі аЬ аііцио, пасть, умереть отъ 
чьей руки; 2) отъ, ѵепі а Агаіге, отъ 
моего брата; геѵегіі а Кота, возвра¬ 
титься изъ-подъ Рима,, изъ окрест¬ 
ностей Р. (но геѵегіі Котѣ, возвр. изъ 
Р.); био тііііа раввиит аЬ игЬе, или а 
биоЪив тіІІіЬив раввиит аЬ игЬе, на 
разстояніи 2000 шаговъ отъ города; 
аЬевве, бівіаге а Іосо, отстоять отъ—; 
ігор. Ьос поп аЬ гѳ еві=это относит¬ 
ся къ дѣлу, не безполезно; Ь) = съ, 
аЬ ео Іетроге, съ того времени; а 
рпего (рпегів), съ дѣтства; с) = по, 
послѣ, ргідтв а ге#е; Ъовіів а рговрега 
рц#па савіга орридпаѵіі; 3) со сторо¬ 
ны; ОаІІіа аиіп^іі Яшпеп КЪешш аЬ 
Нѳіѵеііів, касается Рейна со стороны 
Г., т. е. на границѣ Г.; а бехіга, съ 
правой стороны, а Ггопіе, съ лица, 
спереди; а Іег&о, сзади; оттуда а) а 
гео бісеге, со стороны подсудимаго, 
т. е. въ его пользу; евве, ѳіаге аЬ 
аінцю, быть, стоять за кого; Ьос еві 
а поЬів, это намъ благопріятствуетъ; 
Ь)=касательно, въ отношеніи, йгтпв 
аЬ едпііаіи, сильный конницею; рага- 
Ша аЬ отапі ге, снабженный всѣмъ 
нужнымъ; іпорв аЬ атісів. 

аЪаопм и йетіп. аЪасйІпв, і, т. сто¬ 
ликъ — для драгоцѣнной посуды, 
для рисованія, шахматной игры и 
проч. 

аЬ&НепаНо, бпів, /. [аЬаІіепо] отчу¬ 
жденіе. 

аЪ-&1іепо, Ь отчуждать: а) продавать, 
а#гов; Ъ) ігор. отклонять, аіідиет аЬ 

аіциа ге; а. Айгісат, склонить къ 
отпаденію; аЬаІіепаіпв ^оге сіѵішп, 
лишенный права гражданства. 

ЛЬ&8, апіів, т. царь аргосскій; отт. 
АЪапІёия и АЪапііпв, оф. АЪапЩбев, 
ае, т. потомокъ А. (= Асгівіив, Рег- 
вепв). 

аЪ-Ѣѵив, і, т. прапрадѣдъ. 
АЪйѳго, ае, /. чаще — га, огшп, п. 

городъ во Ѳракіи; АЬсіѳпѣа, и — 
іеа, ае, т. житель или уроженецъ 
г. А. 

аЪсІіоЗДіо, опів, /. [аЪбісо] отреченіе; 
а. бісіаіпгае, сложеніе съ себя долж¬ 
ности д. 

аЪчіІоо, 1. 1) отрекаться, отказываться; 
а. ве бісіаіигй, сложить съ себя долж¬ 
ность д.; сопвиіев аЪбісапі, слагаютъ 
съ себя должность; 2) отвергать — 
отмѣнять, уничтожать, а. Іедет. 

аЪ<Иоо, хі, сішп, 8. не одобрять, не 
благопріятствовать. 

аЬАІІѳ, адѵ. [аЪбіІив] скрытно, тайно. 
аЪсШив, реигіср. глаг. аЬбо. 2) аф\ 

скрытный, тайный. 
аЬ-(1о, бібі, бйшп, 3. 1) удалять, со- 

ріав аЬ ео Іосо; а. ве іп Іосит аіі- 
^иет, удалиться куда; 2) скрывать; 
прятать, Геггшп іпіга ѵевіет; а. ее 
іп вііѵав; ігор. а. ве Шіегів, іп Ііие- 
гав, зарыться въ книги — предаться 
наукамъ; роіі. а. епвет Іаіегі (= вон¬ 
зить). 

аЪсіотѳп, іпів, п. брюхо; ігор. прожор¬ 
ливость. 

аЪ-сіпоо, хі, сішп, 8. в) отводить, уво¬ 
дить, Іе^іопев а Кота; ігор. откло¬ 
нять, отвлекать, аіщиет аЬ ойісіо, 
апітит аЬ іііа со$іи*іопе; Ь) скло¬ 
нить къ отпаденію, вегѵов аЪ аіщио, 
1е$іопев; а. аііциет аб ве, привлечь 
кого на свою сторону; с) = низводить, 
а. агіет аб тегсебет еі циаевіит, 
изъ искусства сдѣлать ремесло. 



6 АЬеІІа АЬ-пио 

АЪѳІІа, ае, /. городъ въ Кампаніи. 
аЪ-ео, іі (іѵі), Ііит, 4. уходить, аЪ аіі- 

^ио; аЪііі ех сопвресіи, скрылся изъ 
виду; ігор. іпіе^ег аЪііі, вышелъ цѣлъ 
н невредимъ; ітрапе аЪііі, счастливо 
отдѣлался; а. а тадівігаіи, сложить 
съ себя должность; аЪііі іп ргбѵег- 
Ьіиш, обратилось въ пословицу^ аЪііі 
е ѵііа или (аЪя.) аЪііі, умеръ; 2) про¬ 
ходить, исчезать, аЪііі Ъога, апдив; 
тетогіа аИсцщв геі, теіив а. 8) = 
переходить, іиіеіа аЪіі ад ргор^иов; 
аЪіі гее а сопвіііо ад ѵігев ѵілщие 
риртапііит; отт. пре вращать¬ 
ся: ѵевіев аЪеипі іп уіііов. 

аЬ-ѳаиііо, 1. уѣзжать (верхомъ). 
аЪѳггіШо, бпів, /. уклоненіе, удаленіе; 

ігор. развлеченіе, забвеніе, см. аЪегго, 
2. Ь. 

аЪ-ѳгго, 1. 1) заблуждаться, заблудив¬ 
шись удаляться, паѵев а.; 2) ігор. 
уклоняться, отступать, а. а ге#и!а; а. 
а ргоровНо, удаляться отъ своего 
предмета; Ь) мысленно удаляться, от¬ 
влекать мысли; а. а доіоге, а шівегіа, 
забыть на время горе, бѣдствіе; отт. 
(аЬв.) а. = разсѣяться, развлечься. 

аЪѳввѳ, см. аЪвит. 
аЬіогѳ, = аЪіиіигат евве, аЪГогет = 

аЪеввет, см. аЪвит. 
аЪ-Ыпо, айѵ. отселѣ, предъ симъ за, 

а. аппоѳ (ашііѳ) десет, за десять лѣтъ 
предъ симъ. 

аЪ-поггѳо, гиі, — 2. 1) ігапя. имѣть 
отвращеніе; а. Ъшіс потіпет, нена¬ 
вижу этого ч.; чаще іпіг. чувство¬ 
вать нерасположеніе, аЪЪоггеі а пир- 
Іііа; апітив а. а вспЪепдо, нѣтъ охо¬ 
ты писать; Ъ) не сходствовать, не 
согласоваться, аЪЪоггеі аЪ иви, несо¬ 
гласно съ обычаемъ; а. а вепвіЪив 
поаігіз, противорѣчивъ нашимъ чув¬ 
ствамъ; огаііопев іпіег ее аЪЪоггеп- 
іев, противорѣчащія — ; с) не соот¬ 
вѣтствовать, не приличествовать: а. 
а савігів; Іасгітае аЪЪоггепіев, неу¬ 
мѣстныя; с.; ві ріапе ів аЪЪоггеі, если 
онъ совершенно неспособенъ, него¬ 
денъ. 

аЪіоіо, см. аЪ^ісіо. 
аЫедоив, аф*. [аЪіев] еловый, изъ ели 

сдѣланный. 
аЪіев, ёіів, /. ель; 2) роеі. = изъ ело¬ 

ваго дерева сдѣланное: а) а. весіа, 
доска; о) корабль; с) копье. 

аЪі&о, З&і, асіит, 3. [а$о] отгонять, 
прогонять; а. ресив, отгонять скотъ; 
роеі. пох аЪасіа, прошедшая ночь. 

аЪІІИ8, ив, т. [аЪео] 1) уходъ, отъѣздъ; 
2) сопсгеі. выходъ. 

аЪ]ѳоіѳ, айѵ. [аЪ]есіив] малодушно, 
низко. 

аЗДѳоІіо, бпів, /. [аЪ^’ісіо] бросаніе, от¬ 
кидываніе; ігор. &. апіті, малодушіе, 
уныніе. 

аЪ^ѳОіпв, ратіср. и. аЪ^'ісіо; 2) аф*. низ¬ 

кій, простой, презрѣнный, оріпіо, шиі- 
іііидо; Ь) упавшій духомъ, лишенный 
бодрости, апітив; аЪ^есіо Вгиіо = 
циит Вгиіив аЬ^есіив еввеі; с) небреж¬ 
ный, необработанный, огаііо Ъитііів 
еі аіцесіа; вепагіі а. см. аЪ]ісіо, Ъ. 

аЬ]іоіо, э^сі, ^есіит, 3. [аЪ-дасіо] бро¬ 
сать, кидать, всиіиш, аппа; ее (ад ре¬ 
дев аіісціив, ех тиго іп таге) бро¬ 
ситься; ігор. а) бросать — отказы¬ 
ваться отъ — аЪ)ісіатия івіа; а. соп- 
біііит, аедідсаііопет, врет, іітогет; 
а. аіідиет, перестать заботиться о 
комъ; отт. а. а$го8, продать за без¬ 
цѣнокъ: а. ѵііат, ваіиіет рго аіщио, 
пожертвовать жизнію для кого; Ъ) аѣр 
ѵегвиш, регіодит, набрасывать, пи¬ 
сать или говорить небрежно —; с) 
унижать, смирять; а. іпіегсеввогещ, 
заставить молчать — ; а. аисіогііаіеш 
вепаіив, ослабить — ; особл. а. ее или 
а. апітпт, смириться, упасть духомъ, 
или—унизиться; ф унижать—умень¬ 
шать важность, значеніе чего-л. аЪі. 
гее; аіщиід дісепдо ѳхіепиаге аЦиѳ 
аЪрсеге. 

аЪ-іисІіоо, 1. судебнымъ приговоромъ 
лишать, отт. а. а1ідиі<1 аЪ аіідио = 
не признавать за кѣмъ права на что; 
а. віЪі аіциід, отказаться отъ чего. 

аЪ^иодо, іипхі, ]ипсіит, 3. 1) роёі. 
отпрягать, іиѵепсит; 2) ігор. отдѣ¬ 
лять, удалять, аіщиет. 

аЪ-дйго, 1. клятвою отрекаться, отпи¬ 
раться; а. сгедііит, божиться, что ни¬ 
чего ввѣряемо не было. 

аЫаіив, рагіср. и. аиГего. 
аЫез&ііо, бпів, /. [аЪІе^о] отправле¬ 

ніе, удаленіе. 
аЪ-Іѳ&о, 1. отправлять, удалять. 
аЪ-И&йгіо, 4. промотать (собете, ла¬ 
комствомъ) іогіипав виав. 

аЪ-Ійсіо, — — 8. не сходствовать, 
разнствовать, не согласоваться, аЬ 
аіщио. 

аЪ-Іпо, Іиі, Шіит, 3. 1) смывать; а. ре¬ 
дев, вымыть н., 2) ігор. устранять. 

аЪ-пё^о, X. 1) отказывать, аіісиі аіі- 
диід, кому въ чемъ; 2) отрицать, от¬ 
пираться, а. деровііит. 

аЪ-пёров, біів, т. праправнукъ. 
аЪ-перІІв, ів, /. праправнука. 
аЪпооѣо, І. [пох] ночевать внѣ дома. 
аЪпогшів, в, аф*. [поппа] неправиль¬ 

ный; а. варіепв, непридерживающійся 
извѣстной системы. 

аЬ-хшо, пиі, пиііит, 8. дѣлать знакъ 
отказа, тапи аЪпиіі; отт. = а) от- 



&Ъ-о1ео аЬ«во1то 7 

называть, &11саі а1^пі<І,кому въ чекъ; 
6) отклонять, отказываться, не при¬ 
нимать, отвергать: а. содпотеп, расет. 
риртат; с) отрицать, сгітеп, а. Шаа 
іасічш еззе; сі) (Тае.) Іоси» аЬноіі, 
мѣстность не благопріятствуетъ. 

аЪ-оІёо, ІЙѵі, Ійшп, 2. уничтожать, то- 
шшепіа, Іевіатепіит; ігор. а. аіісоі 
та^івігаішгц отрѣшить кого отъ долж¬ 
ности; а. ргіѵаіа сегіатіпа соттиді 
піііііаіі, прекратить частные раздоры 
для общаго блага. 

аЬ-оІевоо, Ібѵі, — 3. уничтожаться, 
исчезать. 

аЬоІШо» бпів, /. [аѣоіео] 1) уничтоже¬ 
ніе, отмѣненіе, Іедів; 2) = забвеніе, 
прощеніе, іасіі. 

аЬ-отіпог, I йероѣ. 1 собств. желать 
отвращенія (чего), отт. ^иоб аЪоті- 
пог = чего не приведи Богъ, Боже 
избавн отъ этого; 2)гнушаться, не¬ 
навидѣть, аіциід; аЬотіпапбов, до¬ 
стойный презрѣнія, гнусный. 

ЛЪогі&Іхіѳѳ, шп, т. [аЬ-огі^о?] Або¬ 
ригены — первоначальные жители» 

аЪогІіо, оніа, /. [аЪогіог] преждевре¬ 
менные роды. 

аЬогИгшц ад]. [аЪогіог] 1) прежде 
времени родившійся; 2) виЬеі. -шп, 
і, п. средство, причиняющее прежде¬ 
временные роды. 

аЪогЪив, на, т. — аЬогііо. 
аЬ-гшІо, аі, ашп, 8. соскабливать; а. 
ЪагЬаш, брить б.; ігор. а. аіщшд аЬ 
аііцио, отжилить отъ кого что-н. 

аЬтірІо, гіриі, гер^пш, 3. [гаріо] уно¬ 
сятъ или уводить насильно, поспѣш¬ 
но, ѵіпа де шепаіа, аіциет іи всгѵі- 
іпіеш, іп ѵіпсиіа; а. ае, поспѣшно 
удалиться; аЬгірі Іешреаіаіе, быть 
занесеннымъ бурею. 

вЬтодоШо, бпів/., [аЪгоцо] отмѣненіе, 
Іѳ^іа. 

аЬ-годо, 1. 1) іегт. і. (съ согласія па- 
рода) отмѣнять, уничтожать, Іе&ев: 
2) ігор. отмѣнять, лишать; а. аіщпіа 
аіісиі, лишать кого чего-л. 

аЪгоібпшп, і, п. растеніе: божье де¬ 
рево, ігор. лекарство (Ног.). 

аЪ-гшпро, гйрі, шріаш, 3. 1) отры¬ 
вать, срывать, гатоа; 2) ігор. вдругъ, 
неожиданно прерывать, прекращать, 
ііег, аеппопет, вішііа; Ъ) нарушать, 
іаа; с) вдругъ или насильно раз-отдѣ- 
лять, огдшеа, е^пііеа аЬ ехегсііп. 

аЬгпрІе, айѵ. [аЬгиріия] 1) внезапно, 
вдругъ, іпсіреге; 2) горячо, необду¬ 
манно, а&еге. 

аЪгирЦо, бпів, /. [аЪгшпро] отторже¬ 
ніе, ігор. разрывъ. 

аЬгпрішц рагіср. и. аЪгшпро; 2) оф. 
крутой, почти отвѣсный, вала; іп 

аЪтаріит? въ бездну; ігор. аЪгпріа 
сопіатасіа, упрямое, упорное сопро¬ 
тивленіе; рег аЬгпрІа = упорствомъ 
и сопротивленіемъ; Ъ) отрывистый, 
а. вегтопів ^епов. 

аЪв, см. &, &Ъ« 
аЪа-оесіо, севві, севвшп 8. 1) отхо¬ 
дить, уходить, удаляться, а сигіа, е 
Того; 2) ігор. уклоняться, отказы¬ 
ваться, аЬ іпсеріо, пшпегіЬов; Ь) от¬ 
дѣляться, отлагаться, огЬев, циае 
аЬвседипі. 

аЪвоѳвзіо, бпів, /. [аЬвсебо] отступле¬ 
ніе, удаленіе, отдаленіе. 

аЪ8оѳввшц ив, т. [аЬвсѳбо] уходъ, 
удаленіе, сопііпиив а. отсутствіе. 

аЪвоісіо, Ш, Івшп, 8. [саеао] отрѣзать, 
отрубить. 

аЪ-вОІПСІО, ВСНІІ, 8СІ88ШП, 8* 1) отры¬ 
вать, отдирать, срывать, іипісаш а 
ресіоге; 2) разрывать — раздѣлять, 
ехегсііит іп диав рагіев; а. ѵепав, 
разрѣзать жилы; Ь) ігор. расторгать, 
уничтожать. 

аЪвсівов, рагіср. и. аЬвсідо; 2) аЦ. 
крутой, вахтп; Ь) ігор. крутой, суро¬ 
вый, гевропвшп. 

аЪвоівашц рагіср. хл. аЬвсшдо; 2) 
встрѣч. ем. аЪвсізов, оф. 

аЪвоопсШб, аф. [аЪвсошШив] 1) скрыт¬ 
но, тайно; 2) глубокомысленно, темно. 

аЪвоопйШш, рагіср. хл. аЪвсопдо; 2) 
адо. скрытый, тайный, іпвідіае; Ъ) 
темный, гее. 

аЪв-еопао, сошіі (сопдіді), сопдіішп, 8» 
прятать, скрывать, аогшп, діадіов; 
аЬзсопді, скрываться; роН. аЬвсопдегѳ 
Іосшп, терять изъ виду —. 

аЪ&ѳпв. іів, см. аЪвшп. 
аЪаеппа. ае, і. [аЪвшп] отсутствіе. 
аЪ-вішШв, е, оф. непохожій. 
аЬвіпШішп, іі, п. полынь. 
аЬвів, или арвів, ідів,/. 1) дуга, арка; 

2) орбита. 
аЬ'ВІвІо, віііі, — 8. 1) отставать, ухо¬ 
дить, удаляться, (а) ві&шв, отъ зна¬ 
менъ; 2) ігор. — оставлять, а. іпсеріо, 
отказаться отъ предпріятія, оставить 
начатое; оЪвіііопе аЪвІііепшІ, сняли 
осаду. 

аЪвоІаІе, айѵ. [аЬвоІаіав] совершенно; 
безусловно. 

аЪвоНШо, бпів, /. [аЬвоІѵо] 1) осво¬ 
божденіе, оправданіе, ѵіг$іпит; 2) 
совершеніе; Б) совершенство. 

аЪвоІиІогІив, аф. [аЬвоІѵо] относя¬ 
щійся къ оправданію, оправдатель¬ 
ный 

аЪвоІйіав, рагіср. хл. аЪвоІѵо; 2) аф. 
оконченный, совершенный, репесілв 
аЦпе а. Ъ) безусловный, песеваіішіо. 

аЪ-воІѵо, воіті, воійіит, 8» 1) осво- 
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бождать, избавлять, аіідгіѳш Ъеііо, ко¬ 
го отъ войны; а. ее аЪ аіцио; Ъ) осво¬ 
бождать—оправдывать (обвиненнаго) 
Ьіѳ Саііііпа аЪвоІиіив; а. гейш сгіті- 
пІ8, объявить подсудимаго невин¬ 
нымъ; а. аІЦиет виврісіоиѳ, освобо¬ 
дить кого отъ всякаго подозрѣнія; а. 
аііциет сарііів, освободить отъ смерт¬ 
ной казни; 2) приводить къ концу, 
оканчивать, ІіЬгиш, орав, гет іпсЬоа- 
іат (начатое); аЬѳоІѵе Ъепейсіит 
іиит (доверши); Ь) а. гет раисів (вс. 
ѵегѣів) изложить, разсказать что 
вкратцѣ, и (аЬвоІ.) а. <іе ге, разска¬ 
зать дѣло до конца. 

аЬ-вопив, оф. 1) неблагозвучный, ѵох; 
2) несоотвѣтствующій, несогласный, 
аЬ аіщиа ге или аіісиі геі, чему съ 
чѣмъ; Ъ) неумѣстный. 

аЪ-вогЬѳо, Ъиі, ріит, 2. поглощать, 
пожирать; ігор. Ьипс аЪвогЪиіі аевіив 
^Іогіае, его увлекла жажда славы. 

аЪвр- см. авр-. 
аЪвдие, ргаср. с. аЫ. безъ. 
аЪвгётіив, оф. [іетеіит] воздерж¬ 
ный, трезвый. 

аЪвіѳпіив, рагіср. іл. аЪвііпео. 
аЪѳ-іегвѳо, іегві, іегвит, 2. 1) от-вы- 
утирать, висіогет, Іасгітав; Ь) а. ге- 
тоѳ, изломать весла; 2) ігор. а. аіі- 
циісі, устранить что, избавится отъ 
чего: а. (іоіогет, тоіевііав, теіит. 

аЪв-іѳггѳо, іеггиі, іеггіішп, 2. стра¬ 
хомъ удалять, удерживать, отклонять, 
аіщиет (аЬ) аіщиа ге. 

аЪвіѳгвив, рагіср. и. аѣвіег&ео. 
аЪвІіпѳпа, рагіср. и. аЪѳііиео; 2) аф. 

воздержный, безкорыстный. 
аЪвііпѳпіѳг, асіѵ. [аЪвііпепв] воздерж- 
но, безкорыстно. 

аЪвііпѳпііа, ае, /. [аЪвііпео] 1) воз¬ 
держность; 2) безкорыстіе, честность. 

аЪвііпео, ііпиі, іепіит, 2. [іепео] 1) 
удерживать, тііііет а ргаейа, аііциет 
Ъеііо, отъ войны; а. ве сіЪо, воздер¬ 
живаться отъ пищи; а. ѵіт Ъовііит, 
отражать — 2) іпіт. удерживаться, 
(а) ге аіщиа: а. Іасгітіз, сіЪо; а. та- 
піЪив, не употреблять рукъ, т. е. си¬ 
лы; а. аЪ іпегті, пощадить невоору¬ 
женнаго; а. роЪІісо, не показываться, 
не выходить. 

&Ъ-8Іо,-Ъ отстоять. 
аЪв-іг&Ііо, ігахі, ігасіит, 8. 1) от¬ 

таскивать, увлекать, уводить насиль¬ 
но, 1іЬего8 аЬ аІЦио, аіщиет іп вегѵі- 
іиіет; 2) ігор. отвлекать, откло¬ 
нять, аіщиет а Ъопо іп ргаѵпт, со¬ 
вратить съ прянаго пути; а. тііііев 
аЪ аііцио, склонить с. къ отпаденію; 
апітив а. ве а согроге, отрывается 
отъ тѣла. 

аЬв-ігййо, ігиві, вот, 8. скрывать, 
прятать, аигпт; а. ве, укрыться. 

&Ъвігавп8, рагіср. іл.аЪвігткІо; 2) аЛу 
скрытый, тайный, іп8І<1іае; ігор. Ьото 
а., ч. скрытный; аіврпіаііо аЪвігивіог, 
преніе, требующее болѣе глубокаго 
изслѣдованія. 

аЪвіиІі, см. аиіего. 
аЪ-вшп, аЪІиі (айіі), аЪевве, 1) не быть 

ідѣ-л., отсутствовать; аЪвепв, отсут¬ 
ствующій; те (іе) аЪвепіе, во время 
моего (твоего^ отсутствія; Ь) недоста¬ 
вать, аЪегаі і11і (Шізепііа, тіЪі пшііа 
аЪвилі; с) аЪевве аіісиі или аЪ аіщио, 
не помогать кому: Іопяе іів Ігаіег- 
пит потеп рориіі г. аЪ&іигит (евве), 
что прозваніе братьевъ р. н. югъ ни¬ 
сколько не поможетъ; 2) отстоять, а. 
аЪ игЪе тіііе раввив; Ь) быть далеко, 
а. а сиііи аЦие Ъитапііаіе ргоѵіпсіае, 
Іоп^е аЪеві а ѵего, онъ далеко отъ 
метины; а. а сиіра, не быть винов¬ 
нымъ; а. а гергеЪепвіопе, не подле¬ 
жать порицанію; а. а сопвіііо іидіеп- 
(іі = не думать о бѣгствѣ; ітрсгв. 
іапіит аЪеві иі — иі: іапіит аЪеві иі 
івіов огпет, иі еов оёегіт, такъ да¬ 
леко отъ того, чтобы я нхъ возвы¬ 
шалъ, іп. е. я нисколько не думаю 
возв. ихъ, напротивъ, я ихъ нена¬ 
вижу; раиіит, ЪаисІ тиііит аіаіі, 
диіп Ъовіев ѵіпсегепіиг, непріятеля 
едва не были побѣждены; с) не быть 
приличнымъ, не приличествовать, 
шивісе аЪеві а ргіпсірів регвопа. 

&Ъ-8йто, витрві, витріит, 3. 1) по¬ 
треблять, употреблять, издерживать, 
ресипіат; а. іетрив, употребить или 
провести время; а. гев раіегпаа, рас¬ 
точать — 2) истреблять, іпсепоіит 
а. «іотит; ріив Ъовііит Ги^а, циат 
ргоеііит аЪвитрвіі; отт. (ро8ё.) аЪ- 
виті = погибать: аЪвитріі витое; 
аЪвиті тогЪо, ѵеиепо, умереть отъ 
болѣзни, отъ яду. 

аЪвигйе, асіѵ. [аЪвпгдив] 1) неблаго¬ 
звучно, &. сапеге, пѣть Фальшиво; 
2) нескладно, глупо, гевропйеге. 

аЪ-вшчіив, аИ$. 1) неблагозвучный, 
противный, тох, вопив; 2) несклад¬ 
ный, нелѣпый, глупый, Ъото, гаііо; 
Ъепе бісеге поп а. еяі, (не дурно). 

аЪипйапв, рагіср. гл. аЪшкіо: 2) <хф‘. 
изобилующій, богатый, аЪшшапв Іас- 
іів, а. отпіит гегит, а. соріЙ. гегит; 
Ь) имѣющійся въ изобиліи, изобиль¬ 
ный, излишній, ресипіа. 

аЪшкіапіег, аЪѵ. [аЪшкіапв] изобиль¬ 
но, съ избыткомъ. 

аЪшісІапііа, ае,/. [аЪипйапв] ^изоби¬ 
ліе, избытокъ, отпіит гегит; 2) аЬ8. 
богатство. 
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аЪопсіѳ, адѵ. вдоволь, въ изобиліи, съ 
избыткомъ. 

аЪ-ипсіо, 1. разливаться, апшів а.; ча¬ 
ще ігор. изобиловать, аіщиа ге. 

аЪивіо, бпІ8, /. [аЬиіог] іегт. і. (въ 
ритор.) неискусное употребленіе тро¬ 
повъ. 

вЬиедиѳ — ивдие аЬ, см. ивдиѳ. 
аЪивив, ив, т. [аЪиіог] потребленіе. 
аЬ-йѣог, ивив в., 3. аероп. 1) пользо¬ 

ваться, употреблять, оііо, (ііѵШія; 
2] употреблять во зло, ІіЬегІаіе, ра- 
ІіепііЙ аіісіуіів. 

АЪусіив, і, /. городъ въ М. Азіи, отт. 
АЪуйепі, огит, т. жители г. А. 

АЪуІо, ае, /. городъ на сѣверн. берегу 
Африки, близъ Гибралтарскаго про¬ 
лива. 

ао, (предъ согласи, кромѣ Ъ) и аЦпе, 
соіц. 1) и, и также, и притомъ, сіѵі- 
іаіет апіщиіввітат Ііаііае аЦие йіѵі- 
іівяішат; іісіат Ъос ас ІпЬепв, сдѣлаю 
это, и притомъ охотно; аЦпе еііаш, 
аЦпе айео, и даже; 2) послѣ выраже¬ 
ній, означающихъ сходство или не¬ 
сходство = какъ: &е4пе йосіиз аЦие 
іііе, равно, такъ же ученъ какъ и 
онъ* Іаіів Ъопов раисів йеіаіив еві ас 
тіЬі, такая честь, какъ мнѣ, оказана 
немногимъ; Б) вішиі ас (аЦие) лишь 
только, такъ скоро. 

АджІетіа, ае,/. 1) одна изъ гимназій 
близъ Аѳинъ: мѣсто, предназначен- 

. ное для гимнастики и бесѣды; здѣсь 
бесѣдовалъ Платонъ со своими уче¬ 
никами. отт. А. иногда — ученіе 
Платона; Асайетісив оф. и виЬзі. 
Асайетісі, отт, ж. послѣдователи 
Платона; 2) подобныя зданія на да¬ 
чахъ Цицерона близъ г. Тивспіиш, въ 
Лаціумѣ, и близъ г. Риіеоіі, въ Кам¬ 
паніи, гдѣ онъ писалъ свои Асайе- 
тіса. 

аоаіапІЫа ши асап&ів, Ісіія,/. щег¬ 
ленокъ. 

Аоатав, апіія, т. сынъ Тезея и Федры. 
аоатЬшц і. 1) т. медвѣжья лапа, 

трава; 2) /. акантъ, акація египет¬ 
ская. 

АоапѣЬшц і,/. городъ въ Македоніи. 
Аоагпапѳв, ит, т. жители области 
Асагаапіа, ае, /. въ Греціи, между 
Эпиромъ и Этоліею. 

Аоавѣив, і, т. сынъ ѳессалійскаго 
царя Лелія, отецъ Лаодаміи. 

Аооа ЬагепЙа, жена пастуха Фау- 
стула, кормившая грудью Ромула н 
Рема; Ассаііа ши Ьагепіаііа, празд¬ 
нество въ честь А. Л. 

ао-еѳсіо, севві, севвиш, 3. 1) подходить, 
приближаться, ай аііциет, ай игЬет; 
у ваііиві. часто а. аіщиет, а. 1о- 

спт; а. іп вепаіит, придти въ с.; 
Гата ассейіі ай пов, слухъ доходитъ 
до насъ; 2) ігор. походить, быть по¬ 
хожимъ, РЬШррив еі ргохіте а. Ь) 
приступать (къ чему), приниматься 
(ва что), а. ай гетриЬІісаш, начать 
служить г.; а. ай ѵесіі^аііа, взять на 
себя откупъ доходовъ; с) присоеди¬ 
няться — соглашаться, а. аііспі, орі- 
піопі аіісіцив; а. ай сопйіііопев, со¬ 
гласиться на условія; Ь) прибавлять¬ 
ся, піЬіІ а. роіеві ай ѵігіиіев; апітив 
тіЬі а., становлюсь бодрѣе; наспи) 
ітрегв. Ьис (ео) ассейіі, циой (иі)— 
къ этому присоединяется еще то 
обстоятельство, что — : ай вепесіи- 
Іеш ассеввіі, иі саесив еввеі. 

аооеіѳгаііо, ошв, /. [ассеіего] уско¬ 
реніе. 

ао-оѳіѳго, 1. 1) ускорять; 2) іпіт. торо¬ 
питься, спѣшить. 

&ООѲПСІО, пйі, пвиш, 8. 1) зажигать, 
игЬет; роёі. а. агав, возжечь огонь 
на жертвенникѣ; 2) ігор. воспламе¬ 
нять, возбуждать, аіщиет сопіга (іп) 
аіщиет; а. ЪеІІо, ай Ъеііит, подстре¬ 
кать къ войнѣ; а. Ьеіішп, возбуждать 
войну; Ъ) = увеличивать, усиливать, 
а. іпѵійіат, ѵіш ѵѳпіі; а. ргеііиш, воз¬ 
вышать цѣну. 

ао-оѳшіео, аиі, вит, 2. причислять, 
присоединять. 

аооепвив, рагіср. и. ассепйо. 
ас Овив из, рагіср. гл. ассепвео; 2) виЪв., 
а) служитель консула, претора; Ъ) 
ріиг. легковооруженные. 

аооѳпіив, ив, т. удареніе. 
аооѳрііо, опів, /. [ассіріо] принятіе. 
аооеріо, Г [ассірю] принимать, полу¬ 

чать. 
аооеріив, рагіср. гл. ассіріо; 2) аф\ 
пріятный, любезный, милый, аіісиі, 
арий аІЦиет. 

аооѳгво = агсевво. 
&0068&ІО, опів, /. [ассейо] 1) приходъ, 
пришествіе; 2) ігор. приращеніе, 
умноженіе, увеличеніе, ресипіае: Ъ) 
прибавленіе, асЦиндеге а. аейіЬия 
виів, прибавить новую часть къ дому; 
Ерігив іиіі а. гедпо Масейопіае; 
отт. = придача, приплата: ассев- 
віопев питогит ай вш#и1ав йеси- 
тав. 

аооѳввив, из, т. [ассейо] 1) приходъ, 
приближеніе, ай игЬет; ассеввив еі 
гесеввиѳ аеаіиит = приливъ и от¬ 
ливъ; 2) доступъ, йаге аіісиі а. Ъ) 
роёі. входъ. 

&С01СІѲП8, рагіср. гл. ассЫо; 1) еиЬеі. 
случайность, случайное обстоятель¬ 
ство; Ъ) несчастное приключеніе. 

1. аооІсіо, сійі,—3. [ай-сайо] 1) прила- 
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дать, падать, а. ад редев, &епіЬив 
аіісіцив; Іеіа а. аЬ отві рагіе; 2) ігор. 
при-доходить (случайно), ѵох а. ад 
Ьовівв, ад аигев; шла а., распростра¬ 
нился слухъ; Ь) (часто) случаться, 
приключаться, ассідіі Ьиіс, случилось 
съ нимъ; ві диід адѵегеі а., если слу¬ 
чится несчастіе; ві ^шд тіЬі ассідаі 
(ассідегіі) если случится со иною нѳ- 
счастіе: особл. ітрегз. ассідіі, иі (рѣд¬ 
ко ^иод) — случилось, что — . 

2. аооідо, сіді, сіяшп, 8. [ад-саедо] над¬ 
рубать, агЬогев; ігор. обезсиливать, 
ослаблять, уменьшать, соріав, гев 
Ъовііит, гоЬиг ^ѵвпіиіів; гев ассівае, 
разстроенное состояніе, 

ао-еіпво, сіпхі, сіпсіат, 8. 1) опоясы¬ 
вать, подпоясывать, епвет; 2) ігор. 
снабжать, ассіп&і аіщиа ге; шііев 
поп аесіпсіив, невооруженный; а. ее, 
ассіп^і или ассіп&еге ад (іи) аіщиід, 
аіісоі геі, приготовиться, приступать 
къ чему: отпев ассіп^ипі орегі, всѣ 
принимаются за работу. 

ЛО-ОІО, сіѵі, сііит, 4. призывать, при¬ 
глашать. 

аооіріо, сбрі, серіит, 8. [саріо] 1) по¬ 
лучать, ерівіоіат аЬ аікціо, ргоѵіп- 
сіат; в. деігітепішп, потерпѣть убы¬ 
токъ; а. респпіат, отт. ассеріит — 
приходъ: аііциід (іп) ассерішп ге&гге, 
записать что въ приходную книгу, 
аіісиі, отъ кого получено; ігор. ас¬ 
серіит геГегге аіщшд аіісиі = быть 
кому обязаннымъ чѣмъ; ассерішп 
{асеге — считать полученнымъ, не 
взыскивать; Ь) ігор. получить —из¬ 
вѣстіе — узнавать, слышать, ^иае 
^егапіиг, ассіріев ех Шо, что дѣлает¬ 
ся, узнаешь отъ него; ассерітов дѳ 
Зосгаіе, мы слышали, читали про 
Сократа; 2) принимать, аіщиет іп 
сіѵііаіет, іп атісіііат; а. аіщиет 
сопѵіѵіо = угощать кого; отт. а. аіі- 
4пет Ъепе, таіѳ, поступать, обхо¬ 
диться съ кѣмъ хорошо, дурно; Ь) 
ігор. понимать, аііаиід гѳсіе; а. аіі- 
4шд аіііег; а. аіщиід іп шаіат рагіет, 
принять что въ худую сторону, 

дооірііѳг, ігів, т. ястребъ, 
аооівив, и аооІШв, рагіср. гл. ассТдо 
и ассіо. 

аоо№ш, ив, т. [ассіо] приглашеніе; 
встрѣч. только аЫ Нпд. 

Аооіив см. ЛШив. 
аооІат&Но, бпів, /. [ассіато] крикъ 

выраженіе одобренія или неодобренія. 
ао-Ы&то, 1. кричать, крякомъ, вос¬ 
клицаніями одобрять или неодобрять; 
а. аіщиет ІіЬегаіогет, громко назы¬ 
вать, провозгласить кого избавите¬ 
лемъ, освободителемъ. 

ао-оі&го, 1. ясно показывать, 
аооііпів, е, асу. [ассііпо] прислонен¬ 
ный, агЪогі; ігор. склонный, 

аооііпо, 1. прислонять; ігор. а. ее ад 
(іп) аіщиід, аіісиі, клониться къ —. 

аооіітів, е, и (рѣдко) ассііѵпв, аф. 
(сііѵпв) идущій въ гору, возвышаю¬ 
щійся. 

деоИтКаи, йіів, /. [ассііѵів] косвенное 
направленіе вверхъ — возвышеніе, 

аоодіа, ае, т. [ад-соіо] живущій близъ, 
— а. шопіів, отт. сосѣдъ; (Тас.) 
итіі ассоіае, притоки, 

ао-обіо, сбіиі, — 8. жить подлѣ, у — а. 
уіаш, Йиѵіит. 

аоооттсхШе, адю. [ассоттодаіив] 
сообразно, соотвѣтственно. 

аоооттосШдо, ошв. /. [ассоттодо] 
1) приспособленіе; 2) ігор. снисходи¬ 
тельность, снисхожденіе. 

аеооішпо сі&іии, рагіср. м. ассот¬ 
тодо; 2) аду. приспособленный, со¬ 
образный, приличный, ад аіщиід, 
аіісиі геі. 

аоооттбйо, 1. 1) прилаживать, при¬ 
кладывать, а. епвет Іаіегі, пере¬ 
поясать, надѣть мечъ; а. віЬі согопат 
ад сариі, возложить на себя вѣнокъ; 
роЫ. а. ^Іадіит дѳхігае, взять мечъ 
въ руку; 2) ігор. приноравливать, 
устроивать соображаясь съ чѣмъ, 
примѣняясь къ чему: ассоттодо 
сопвіііит теит ад іиит; а. огаііо- 
пет аигіЬив аидііогит; а. аіісиі аіі- 
Чиід, устроить что, соображаясь съ 
чьимъ желаніемъ; а. вѳ ад аііциід, 
приноровиться къ чему; Ь) прила¬ 
гать, просвящать, орѳгат віидіів, ее 
Ъитапііаіі; а. ее ад гетриЫісат; а. 
ее дисет, предложить себя въ пред¬ 
водители. 

аоооттбсіив, аду. удобный, годный, 
ао-огѳсіо, діді, діішп, 8. вѣрить, 
ао-огѳвоо, сгбѵі, сгбіит, 8. приросгать; 

ігор. а) прибавляться, пота педоііа 
ассгевсипі ѵеІегіЬив; Ь) увеличивать¬ 
ся, йдев, ІаЪог а. 

аоогёііо, бпів, /. [ассгевсо] прираще¬ 
ніе, прибавленіе. 

аооиЫІіо, бпів, /. [ассиЬо] возлежаніе. 
ао-сйЬо, Ъиі, Ьіішп. 1. 1) лежать, на¬ 
ходиться подлѣ, гагіагит тахита 
^ихіа ассиЬаІ; Іѣеаігит а. топіі; 
2) возлежать, аіісиі іп сопѵіѵіо, по¬ 
длѣ кого на пиру; а. арид аіциет 
= быть у кого въ гостяхъ, обѣдать 
у кого. 

ао-ошпЪо, с&Ъиі, сиЪіІит, 8. [сиЪо] 
1) ложиться; 2) возлегать, возлежать, 

аоошпйіаіог, бгів, т. [асситиіо] со¬ 
биратель. 

ао-ошпйіо, 1. 1) собирать въ кучу, 
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накоплять, агедат, ресішАт; ігор. 
а. аііциет бопіа, аіісоі Ьопогев, осы¬ 
пать — 2) (въ садово.) окучивать, по¬ 
крывать землю, габісеа агЬогит. 

ассигаіе, адѵ. [ассигаіиа] тщательно, 
точно, отчетливо. 

аооигаііо, бпів, /. [ассиго], тщатель¬ 
ность, отчетливость, 

аооаг&іци, аф\ [ассиго] тщательный, 
точный, отчетливый, 

ао-сйго, 1* стараться, тщательно за¬ 
ниматься, точно исполнять, гет; а. 
Ьоврііеш, заботиться о гостѣ, 

ао-оигго, сиггі, (сисиггі), с ига от, 3. 
прибѣгать, спѣшить, аб аіщиет, Ко- 
ТПАТП. 

аоошѵав, ив, т. [ассигго] прибѣганіе, 
набѣгъ, стеченіе, Ъоаіішп, тиШіи- 
біпів. 

аооив&ЪШа, е, аду [ассиво] достойный 
обвиненія, порицанія, осужденія. 

асошіОДо, 5шв,/. [асеизо] обвиненіе, 
жалоба. 

аооиваіог, бгів, ж. Г ассиво] обвинитель, 
ассиваібгіѳ, адѵ. [ассиваіогіия] обви¬ 

нительно, какъ обвинитель, донос¬ 
чикъ, (іісеге. 

аоеиааібгіпв, ад], [ассиваіог} обвини¬ 
тельный, свойственный обвинителю, 
доносчику, агіШсіит, шов; апітив а., 
склонный къ обвиненіямъ, къ осуж¬ 
денію. 

аоопяаігІх, Ісів, /. [ассиво] обвини¬ 
тельница. 

аоейао, 1. [саива] 1) жаловаться, пори¬ 
цать, аіщиет бе еріаіоіагит іпіге- 
диеиііа; 2) (предъ судомъ) обвинять, 
аіщиет ргобіііопів, кого въ измѣнѣ; 
а. аііциет сарШв, въ уголовномъ 
преступленіи; а. бе тѳпейсііа, въ 
отравленіи; а. іпіег аісагіов = въ 
убійствѣ. 

▲ее, ев, /. городъ въ Галилеѣ, 
аоег, ёгів, я. кленъ, 
асег, аегів, асге, оф. 1) острый, аппа, 

іеггшп; 2] ігор. острый, рѣзкій, ѣдкій, 
обог, вопііив; а. Ъіетв, суровая зима; 
Ь) пылкій, горячій, Ъото, апітив; а. 
ргоеііит, жаркое сраженіе; с) прони¬ 
цательный, ѵіг, іп&епіит; д) строгій, 
аевіішаіог; е) жестокій, вирріісішп. 

аоѳгЪѳ, адѵ. [асегЬив] 1) строго, суро¬ 
во, жестоко, біееге, тіеіогій иіі; 2) съ 
прискорбіемъ, съ негодованіемъ, іег- 
ге аіщиіб. 

аоегЫіая, 5іів, /. [асегЬив] 1) горь¬ 
кость, горечь; 2) ігор. строгость, су¬ 
ровость, жестокость, тогиш, роеиа- 
гит; Ъ) горесть, бѣдствіе, опшев а. 
регГегге. 

асѳгЬо, 1* [асегЬив] горькимъ дѣлать; 
ігор. а. доибіа, отравлять радости. 

аоегЪшц аф. горькій (что вяжетъ 
ротъ), неспѣлый, иѵа; ігор. незрѣ¬ 
лый; Ъ) суровый, жестокій, Ьозіів, 
ітрегішп; с) прискорбный, горест¬ 
ный, печальный, тога, тетогіа, ге- 
согбаііо. 

аоѳгшхв, аф. [асег] кленовый. 
аоегга, ае, /. курильница, кадильница. 
Аоеггаѳ, йгшп, /. городъ въ Кампанія; 

отт. Аоѳгг&пі, бгит, ж. жители 
г. А* 

аоѳгтаіів, е. аф. [асегтив] составляю¬ 
щій кучу; отт. виЪві. асегѵаііа, т. — 
асегтив, 2. Ь. 

асѳгѵаНт, адѵ. [асегтив] 1) кучами, 
Ь) толпами; 2) ігор. сжато, біееге. 

аоѳгѵо, 1. [асегтив] собирать въ кучу, 
накоплять. 

воѳгтов, і, т. 1) куча, груда; 2) ігор. 
множество, іасіпогит; Ь) = вогііев, 
сорить, сцѣпленіе заключеній. 

аоѳвоо,-8. [асео] киснуть. 
Аоввіа, ае, роёі. = Зедевіа, городъ на 

о-вѣ Сициліи. 
Аоѳвіѳб, ае, т. царь на о-вѣ Сициліи, 

основатель г. Эгесты. 
аоѳѣ&ЪйІит, і, п. [асеіит] 1) уксусни¬ 
ца; 2) чашка. 

аоѳ&ит, і, ». 1) уксусъ; 2) ігор. остро¬ 
уміе, острота. 

АоЬ&ѳі, бгиш, т. одно изъ главныхъ 
племенъ греческихъ; отт. 1) АоЪ&ѲІ 
или АоЫѵі, б гит, т. роёі. — греки; 
2) АоЬаеив, АоЬаіоив и АоЪецив 
(роёі.) аду ахейскій или греческій, и 
виЪъі. АоЬаѳив, і, т. по преданію 
родоначальникъ ахейскаго племени; 
3) АоЬаіа или АоЬе^а, область на 
сѣв. берегу южн. Греціи; съ 146 г. 
доР. X. = Греція, провинція римская; 
4) АоЬаіав, Йбів, /. (роёі.) гречанка; 
б) АоЬаів, Ібіа,/. роёі.=а) гречанка; 
Ъ) Греція; с) ад$. греческій. 

АоЬ&етёпѳв, іа, т. родоначальникъ 
царей персидскихъ; отт. а) АоЬ&ѳ- 
тепіив, аф. роёі. — персидскій, вос¬ 
точный; Ь) АоЪ&ѳтѳшсіае, йгит, ж. 
потомки А. 

АоЬаІа, -іав, -ісив, -іа, -іив, см. АоЪаѳі. 
АоЬагпаѳ, йгшп,/. мѣстечко въ Аттн- 
кѣ^ отт. АоЪагпапив, аф*. 

АоЬаІѳв, ае, т. товарищъ Энея. 
ЛеЪѳІбив, і, т. рѣка между Этоліею и 
Акарнаніею; отт. а) АоЬѳІоіив аф., 
Ь) АоЬеІбіав, йбів, и АсЬеІоів, ібіа, 
/. дочь Ахелоя, ріиг. = сирены. 
АоЬёгоп, оиіів, т. 1) рѣка въ Эпирѣ; 

2) роёі. рѣка въ подземномъ царствѣ, 
отт. иногда = подземное царство. 

АеЬегопѣіа, ае, /. городъ въ Апуліи 
на границѣ Калабріи. 

АоЪѳгшш,ипіія, сотт. = АоЪѳгод, 2. 
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АоЬегйвІа, ае, /. 1) озеро въ Кампа¬ 
ніи; оз. въ Эпирѣ; 2) пещера въ Ви¬ 
ѳиніи. 

АоЬегйвіив, аф. къ рѣкѣ АсЪегоп 
(АсЬегипв) относящійся, къ подъем¬ 
ному царству принадлежащій, под¬ 
земный. 

АоЬѳгйнів, І(1І8, /. = АоЪѳгивіа, 2. 
АоЬШѳв, ів, пк (роёі. депіі. АоЬШѳоа, 
и АоЬШѳі, асе. АоЬШеа, ѵос. 
АоЬіІіѳ) сынъ ГГелея, герой троян¬ 
ской войны; отт. АоЬШѳіів, аф. и 
АоЫШсіѳв, ае, т. потомокъ А. 

АоЫуі и АоЫѵив, см. АоЬаѳі, 
АоЬгасІііш, ае, /. главнѣйшая часть 

г. Сиракузъ. 
Аоідаііа, ае, /. 1) прозвище Венеры; 

2) источникъ въ Віотіи. 
аоісіив, аф. [асео] кислый; ігор. про¬ 
тивный, непріятный, 

аоіев, ёі,/. остріе, лезвее, Ъавіае, ве- 
сигів; ігор. а) острое зрѣніе; а. оси- 
Іогиш, зоркость; а. апіті, тепіів, про¬ 
ницательность; Ь) боевой порядокъ, 
строй, асіеш іпаігиеге, сопвіііиеге; а. 
ргіша, авангардъ; а. поѵіввіта или 
ехігеша, аріергардъ; а. сіехіга, пра¬ 
вый Флангъ; с) = сраженіе, іи асіеш 
ейисеге ехегсііит; іп асіе сайеге, 
пасть въ сраженіи; ф словесное со¬ 
стязаніе, диспутъ. 

АоШиа, родовое имя; отт. АоШа- 
пив, аф. 

асіпасев, ів, т. короткая персидская 
сабляч 

аоіпив, і, т. и -пат, і, и. 1. 1) ягода, 
особ а. виноградная; отт. асіпагіив, 
оф. виноградный; 2) зерно, зер¬ 
нышко. 

аоірепвег, ёгів, т. дорогая рыба 
(осетръ или стерлядь). 

Аоів, ніів, т. рѣка въ Сициліи, 
аоіів, ісіів, /. дротикъ, метательное 
копье. 

Астоша, ае, /. городъ во Фригіи; 
отт Аотопѳпвів, е, аф. еиЬві. 
-вев, іит, т. жители г. А. 

аоошідіш, і, п. ядовитое растеніе, вол¬ 
чій корень. 

аоог, бгів, т. [асео] кислота, кислость, 
аочіиіѳвсо, яиіёѵі, ^иіё^ит, 3. 1) по¬ 
коиться, отдыхать, Ігеа Ьогаэ, іп Іесіо; 
Ь) = умирать, адпо асдиіеѵіі веха^е- 
бішо; 2) ігор. находить успокоеніе, 
утѣшеніе, а. іп ипіео Шіо; а. СІоШі 
шогіе (= радоваться); Ь) быть доволь¬ 
нымъ, довольствоваться, іи ас^иіе8- 
сів, аввепіігів, арргоЬаѳ; отт. а. аіісиі, 
согласиться съ кѣмъ, 

ао^шго, дпіѳіті, чиівіііш, 3. [диаего] 
1) прибавлять (кг тому, что имѣемъ) 
шЬіІ^ат асдиігеЬаіиг; отт. = уве¬ 

личивал, Мет, кредитъ; 2) пріобрѣ¬ 
тать, доставать, віЬі аііциіб; а. <Ііѵі- 
ііав; а. аіісиі регіеиіит, подвергнуть 
кого опасности. 

Аогаѳив, ад], находящійся на высотѣ. 
Аога&ав, апіів, т. = А^гі^епіит. 
аогаіорЪдгит, і, п. сосудъ для вина. 
аогѳсІи1&, ае,/. птица (сова?). 
аегіеиіив, аф. [йетіп. отъ асег] остро- 
ватый. 

аогітопіа, ае, /. [асег] крѣпкость, 
острота; ігор. живость, энергія. 

Аогівіив, іі, т. царь аргосскій; отт. 
Аогівіопѳив, аф. и еѵЬві. Аогівіо- 
пѳ, ев, /. дочь А. = Даная; Аогі- 
віопіабев, ае, т. потомокъ А. = 
Персей. 

аогіѣѳг, айѵ. [асег] 1) остро, рѣзко, 
сильно; 2) горячо, упорно, ри^паге. * 

аегіійсіо, іпів, /. [асег] острота; ігор. 
живость, бодрость. 

аогоата, йіів, п. 1) забава, что слу¬ 
шается съ удовольствіемъ, музыка, 
пѣніе или чтеніе; 2) лице забавляю¬ 
щее: музыкантъ, разскащикъ, шутъ. 

аогоавів, ів,/. 1)слушаніе; 2)=слуша¬ 
тели, собраніе. 

Аогооег&апіа, бгит, п. = топіев 
Аогооѳгаипіі, горы на берегу Эпира. 

АогооогіпМшв, і,/. акрополь въ Ко¬ 
ринѳѣ. 

&ОІ&, ае,/. берегъ морской, приморье, 
особ л. прелестное мѣсто на берегу 
морскомъ. 

аоіа, бгихп, п. [а^о] 1) дѣйствія, дѣя¬ 
нія; 2) = совѣщанія, постановленія, 
распоряженія, аепаіиа, Ротре]і, ігі- 
Ьипаіив іиі; Ъ) журналъ совѣщаніямъ, 
постановленіямъ, а. вепаіиэ, раігит; 
асіа риЫіса, біита, игЬапа, журналъ 
ежедневныхъ городскихъ происше¬ 
ствій, постановленій и проч. 

Аоіаеоп, бпів, т. сынъ Аристея, внукъ 
Кадма, превращенный Діаною въ 
оленя и растерзанный своими соб¬ 
ственными собаками. 

Аоі&еив, см. Аоіѳ, 
Аоіе, ев, /. «прибрежная страна» древ¬ 

нее названіе Аттики; отт. Аоі&ѳив, 
аф. аттическій, аѳинскій; Аоіаѳі, 
огит, т. жители Аттики; Аеѣі&в, 
&6І8, /. роёі. аѳинянка. 

Аоііав, см. Аоіѳ. 
аоііо, бпів,/. [а^о] 1) дѣйствіе, согро- 

гІ8; а. геі, исполненіе, совершеніе д. 
Ь) асііоиев, дѣйствія, совѣщанія, нере- 
говоры, распоряженія: а. вепаіив; 
а. <Іѳ расе; а. тадівігаіив ОгассЬогит 
(= дѣятельность); 2) судебное произ¬ 
водство, саивае, тяжбы; отт. = а) 
тяжба, а. іпвйіиеге, іпіепйеге, завести 
тяжбу; Ь) позволеніе, право начать 
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тяжбу, а. дате, ассіреге, ЬаЪеге, ро- 
віоіаге; 3) образъ изложенія, мимика 
оратора, актера. 

аеВДо, 1. [а$о] часто дѣлать; а. саивав, 
производить тяжебныя дѣла; а. Іга- 
^оедіав, часто играть въ трагедіяхъ. 

▲оЫиш, іі, п. мысъ и городъ въ Акар- 
нанін; опти Асіійсив и роёі. Асііив, 
аф. 

асіішдойіа, ае, /. сіетіп. омъ асііо. 
асііѵия, аф. [а^о] дѣятельный, дѣй¬ 

ствительный. 
асіог, огіа, т. [а^о] дѣйствующій, 
дѣлающій, приводящій въ движеніе: 
1) роёі. погонщикъ, ресогів, пастухъ; 
2) (чаще) исполнитель, гепш; Ь) за¬ 
вѣ дывающій дѣлами; а. виппрагшп, 
казначей; (въ судебныхъ дѣлахъ) по¬ 
вѣренный, стряпчій; 3) ораторъ, де¬ 
кламаторъ, актеръ. 

Аоіог, огіз, т. дѣдъ Патрокла; отт. 
Асіогідев, ае, ія. = Раігосіев. 

аоѣиагідіа, ае, /. или -гібішп, і, ». 
[асіиагіпя] небольшое судно, 

аоіи&гівд, аф. [а#о] легко приводи¬ 
мый въ движеніе — легкій, скорый; 
ошт. а) асіиагіа, ае, /. [паѵів] легкое 
судно* Ь) асіиагіив, іі, і». скоропи¬ 
сецъ (Тае.). 

асіиагіив, іі, іи. [а#о] завѣдующій вы¬ 
дачею продовольствія при войскѣ 
(Еиігор.). 

аоіиоѳѳ, аИѵ. [асіиовив] живо, дѣя¬ 
тельно. 

асіиовив, аф. [а^о] дѣятельный,живой. 
асіов, рагіср. %л. а#о. 
аоіав, ив, т. [а&о] 1) собсте. приве¬ 
деніе въ движеніе, отт. іегт. і. 
право прогонять скотъ по извѣст¬ 
ному мѣсту, право прогона; Ь) роёі. 
движеніе, іегіиг топе та#по ас іи 
(= паденіе); • 2) отправленіе, произ¬ 
водство, гегшп; а. Іогепэів, судеб¬ 
ная дѣятельность; Ъ) дѣйствіе, іп 
сеіегів асііЬив ѵііае* 3) = асііо, 3. 
мимика, Ывігіопит; 4) отдѣлъ, часть, 
аеіаіів, іаЪиІае, сотоесііае; ігор. іп 
^иагіо асіи ітргоѣііаіів. 

асшітхп, аЛѵ. тотчасъ, немедленно, 
асиіеаіив, аф. [асиіеив] иглистый, 
колючій; ігор. колкій, язвитель¬ 
ный. 

асйіѳив, і, т. [асив] жало, игла, кон¬ 
чикъ, арія, вадіііае; ігор. колкость, 
язвительность, огаііопів. 

асшпѳп, Іпів, п. [асио] 1) острый ко¬ 
нецъ, кончикъ, Ъавіае, вШі; 2) ігор. 
тонкость, а. іп^епіі, остроуміе; Ь) 
острота, хитрость. 

&оио, оі, Цішп, 8. вострить, точить, 
#1адіов; ігор. а) изощрять, упраж¬ 
нять, тепіеш, 1іп$иат; Ь) возбуждать, 

подстрекать, віидіа, ад сгп<іе1ііаіеш; 
с) а. вуІІаЪат, ударять надъ — . 

&СШ8, ив,/, игла, булавка; аси рід^еге, 
вышивать; ргоѵегЪ. гет аси іеіідівіі, 
какъ разъ попалъ, угадалъ, 

асиіѳ, айѵ. [асиіив] остро — проница¬ 
тельно, остроумно. 

асиійіив, а^. [сіетіп. отъ асиіив] 
островатый. 

аойЪив, аф. [асио] 1) острый, епвів; 
ігор. вопив а., рѣзкій, проннцатель* 
ный; вуІІаЪа а., с. съ удареніемъ; 
ІеЪгія а., горячка; роёі. асиіае пагев, 
хорошое, тонкое чутье; асиіа Ьеііі, 
опасности в.; 2) проницательный, 
остроумный, іпдепіит, Ьото. 

аД, ргаер. с. асе. 1) къ, ѵепіге, шіі- 
іеге ад аіідиет; ѵепегипі ад Уевіае 
(т. е. ад іетріит Уевіае); іепдеге 
тапив ад соеІит; Ь) близъ, у, ад 
Яшпеп АШат ѵісіі; ЗасБге ад редев 
аіісіцив; 2) касательно времени: а) 
около, ад ѵеврегит, Ыетет; Ь) до, 
иедие ад повігат аеіаіет, до нашего 
времени; ад яиттат вепесіиіет; 3) 
касательно числа а) около, почти, 

іиііітя ад дисепіов; Ъ) до, ад илшп 
отпев, всѣ до одного; ад шипит = 
до послѣдней копейки; 4) для выра¬ 
женія: а) цѣли, назначенія, сапев 
ад ѵепапдит, гончія; евве ад аіщиід, 
служить къ чему; ад вресіет, для 
виду; ад ѵегѣит, слово въ слово; 
Ь) для еыр. сообразности: ад ехет- 
ріит, ад ѵоіипіаіет, по примѣру, 
по волѣ, желанію; с) для выр. от¬ 
ношенія: піЫІ ад пов, до насъ не 
касается; 4шд ад те, какое мнѣ 
дѣло; дШісШв ад сгедепдшп. ОТ. ад 
іетрпв, на время, или — во время, 
или — по обстоятельствамъ. 

аДасііо, бпів, /. [аді$о] приведеніе; 
а. ^игфагалді, прив. къ присягѣ. 

аДаоіив, рагіср. %л. адідо. 
аД-аедиѳ, асіѵ. равнымъ образомъ. 
аД-аедио, 1. І) сравнивать, уравни¬ 
вать, а. игѣет воіо, сравнить съ зем¬ 
лею, срыть до основанія; ігор. а. 
аіщиет аіісиі, ставить кого на ряду 
съ кѣмъ; 2) быть равнымъ, рав¬ 
няться, аіісиі аіщиа ге, въ чемъ; 
а. аіщиід, р. чему. 

аД-авдёго, 1. накоплять. 
аДатапіеив и аДатапІіпив, аф. 

[адатав] стальной; ігор. твердый 
какъ сталь — несокрушимый, нераз¬ 
рушимый. 

аДатав, аоіів, т. 1) сталь; ігор. не¬ 
преодолимое — непреклонность; 2) 
алмазъ. 

аД-Йшо, 1, полюбить. 
аД-арёгіо, гоі, гіпт, 4. 1) открывать 
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рагѳ адарегіа йпі; сариі адарегіит, 
непокрытая, обнаженная г.; ігор. 
обнаруживать; 2) = арегіо, отворять, 
рогіав. 

асІ&рѳгШІв, ѳ, ад). [адарегіо] что 
можно открывать, отворять. 

&<1-ар1о, 1. примѣривать, прилаживать. 
асі-вдиог, 1. дероп. 1) ходить за водою, 
доставать воду; 2) (о животн.) ходить 
на водопой. 

&<1-&іі$ѳо, аихі, аисіиш, 2. увеличи¬ 
вать, умножать. 

а<1-&и$ѳвсю,-8. увеличиваться, 
расти, усиливаться. 

ШІ-ЪІЪо, ЪіЬі, ЪіЪііит, 8. пить; Ігор. 
запечатлѣвать, принимать къ сердцу, 
ѵегЬа. * 

&с1о-, см. аоо-. 
&<1-<1ѳпвѳо,-2. и -во, — — 1. 

сгущать: а. асіет, сомкнуть ряды. 
асі-оі оо, аіхі, дісіит, 8.1) о судьѣ: при¬ 

судить, приговорить, аііциід аііспі; 
а. Ъопа аіісвуив іп риЬІісит = конфи¬ 
сковать; отт. а) предавать, а. ее аіі- 
сиі, предаться кому, безусловно под¬ 
чиниться кому; Ъ) аддісіив, нѳсостоят. 
должникъ, по приговору претора 
обязанный служить своему заимодав¬ 
цу до уплаты долга; ігор. = обязан¬ 
ный какъ рабъ, рабски; шіИіиа ад- 
дісіив іигаге іп ѵегЪа та^івігі; см. 
аддісіив, ад). 2) на аукціонѣ = остав¬ 
лять, аііциід аіісиі, что за кѣмъ; отт. 
ігор. = продавать, дошит, бдет, веп- 
Іепііат; 8) въ птицеюдательствѣ: 
аѵев аддісипі, предвѣщаютъ успѣхъ, 
одобряютъ. 

адсііоііо, бпів, /. [аддісо] присужденіе. 
айсІіоЪив, рагіср. и. аддісо; 2) ад). 
преданный, аіісиі. 

ШІ-йівоо, дідісі, — 3. 1) учиться еще 
чему-н., а. аіщиід; 2) узнавать. » 

адсШатѳпШт, і, п. [аддо] прибавле¬ 
ніе, придача. 

місШіо, опія, /. [аддо] прибавленіе, 
присовокупленіе. 

ад-сіо, діді, дТіит, 8. прибавлять, 
придавать, прилагать; а. е^ио саі- 
сагіа, пришпорить л.; а. йгепа, взнуз¬ 
дать; сивіов аддііив, — приставлен¬ 
ный; роёі. а. агта іп тапив, взяться 
за оружіе; а. угадит, удвоить шаги; 
ігор. а. апітит, внушить мужество; 
а. шеіиш, навести страхъ. 

ад-дооео, сиі, сіит, 2. еще учить 
чему, аііциід. 

а<1-(ІиЪІ1ю, 1. приходить въ сомнѣніе, 
сомнѣваться; гев аддиЬііаіиг, дѣло 
подлежитъ сомнѣнію. 

ШІ-Айоо, хі, сіит, 3. 1) приводить, 
ехегсііит іп Ііаіі&т; а. аііциет іп 
Іив, въ судъ; ігор. а. іп ап^ивЬшп, 

поставить въ ватвуднительвое поло¬ 
женіе; гев еві адаисіа іп ешп Іосшп, 
иі — дѣло доведено до того, что —; 
2) ігор. побуждать, склонять; аддисіив 
тівегісогдій, движимый чувствомъ 
состраданія; Ыз гѳЪив аддисіиа; адди- 
сог, иі сгедат; аддисог, Ьапс евве ра- 
ігіат теаю, вѣрю, что —; аддисі пе- 
циео, не могу согласиться, вѣрить; 
8) притягивать, натягивать, агсшп, 
лукъ; а. ЪаЬепав, затянуть повода; 
ігор. а. ігопіет, хмуриться, 

адсіиоіііів, ад ѵ. сотр. [аддисо, 8.] 
строже. 

айсіиоіив, рагіср. «л. аддисо; 2) ад). 
угрюмый, строгій. 

асі-бдо, Зді, Свит, 8. 1) объѣдать, об¬ 
грызать; 2) съѣдать, ігор. ресипіат. 

адѳтрііо, бпів, /. [ааіто] отнятіе, 
щіѳтріив, рагіср. и. адіто. 
1. еЛоб, адѵ. 1) до того — столь, такъ, 

адво Іегив еві, ^аидегѳ адео соеріі, иі 
—; а. поп (піЬіІХ столь мало; поп 
адео, не очень; 2) (для усиленія при 
мѣстоим. и нарлч.) ід адео, это имен¬ 
но; аі а., если въ самомъ дѣлѣ; пипс а., 
теперь именно; аЦие а. и даже; та$ів 
а., еще болѣе; а. поп, тѣмъ менѣе; 3) 
даже, а. іп вепаіи. 

2. ад-ео, іі (іѵі), ііит, 4. приходить, 
обращаться къ кому, къ чему а) чтобы 
проситъ, совѣтоваться: а. ргаеіогет, 
ІіЪгов ЗіЬуІІіпов, огасиіпт; Ь) чтобы 
осматривать: а. ЬіЬегпа, тагіа, иг- 
Ъев, объѣзжать, посѣщать; с) чтобы 
взять на себя трудъ: а. ад саивав, 
принять на себя тяжбы; а. ад гет- 
рпЫісат, взять на себя должность; 

а. регіеиіпт, подвергнуть себя опас¬ 
ности; Ь) непріязненно: адіге аіщиеш, 
орріда, атаковать. 

айѳрв, ірія, сотт. жиръ; ігор. а) 
тучность, неповоротливость, Ьотіпів; 
д) напыщенность, огаііопів. 

адѳрііо, опІ8, /. [адірівсог] достиженіе, 
айѳріив. рагіср. и. адірівсог. 
асі-ѳфіііо, 1. подъѣзжать (верхомъ), 
прискакать, рогіів, ад повігов; 2) 
ѣхать верхомъ, ^ихіа аііциет. 

айѳѳив, рагіср. «л. адедо. 
ай?-, аде-, см. аЯ-, а^-. 
асі-Ьаегѳо, Ьаеві, Ъаевит, 2, липнуть, 
держаться (за что), висѣть, аіісиі гѳі, 
іп аіщиа ге; ігор. а) а. савігіѳ, оста¬ 
ваться въ л., не выходить изъ л.; Ъ) 
быть преданнымъ, привязаннымъ, а. 
аіісиі; с) быть близко, примыкать, 
вііѵа адЪаегеѣаі. 

ад-Ьаегѳвоо, Ьаеві, вит, 8. прилипать, 
приставать, засѣсть; ігор. а) впечат- 
лѣваться, агдитепіит, гаііо адЬ&егеа- 
сі(; Ъ) привязываться, предаваться, 
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аб біясірііпат, іивіШае; с) останавли¬ 
ваться, іп Ыв Іосія; отт. (объ ораторѣ) 
путаться, запинаться. 

аДЬдевіо, бпів и абѣаевііаііо, бпів,/. 
[абЬаегео] прилипаніе. 

ыі-ЫЪео, Ъпі, Ьіішп, 2. [ЪаЬео] 1) при¬ 
лагать, прикладывать, талая; роЫ. 
а. тіпспіа саріія, наложить цѣпи на 
п.: 5) прибавлять, аіщиіб геі аіісш, 
аа аіЦиіб; 2) ігор. прилагать, сигат, 
бШ^епІіат; а. аоітит аб аіщиіб, 
обратить вниканіе на что; а. тето- 
гіат геі, помнить; Ь) употреблять, та- 
сЫпаа, гетебіа; с) призывать, пригла¬ 
шать, шѳ(1ісшп, іевіет аіциет іп 
аихШот; б) доставлять, тоІирШев, 
сопвоіаііопет аіісиі; е) обращаться 
(съ кѣмъ), аіщиет ІіЬегаІНег, веѵегіия. 

аб-Ыппіо, 4. ржать (на кого), заржать; 
ігор. страстно желать. 

айЪогіаНо, опія, /. ободреніе, поощ¬ 
реніе, увѣщаніе. 

асшогіаіог, <5гія, т. ободряющій, по¬ 
ощряющій, увѣщевающій. 

ші-Ьогіог, I. Лерон. ободрять, поощ¬ 
рять, тПііея, аіщпет аб аіщиіб іа- 
сіепбшп; &. аіщпет, пе 4оіб Іасіаі 
(увѣщевать). 

ад-Ьие, аЛѵ. 1) до сихъ поръ (съ про¬ 
странствѣ и со времени); 2) рѣдко 
— а) до тѣхъ поръ; Ь) еще, шшт а. 
аббат; атрііога а. 

АбіаЪѳпѳ, ев, /, провинція Ассиріи; 
отт. АбіаЬбппв, оф‘. и АбіаЪбпі, 
бгшп, т. жители А. 

▲Діаідгіх, і$ів, т. князь Конановъ, 
взятый въ плѣнъ Октавіаномъ при 
Акціуиѣ. 

абіоіо, 8. = ад]іоІо, в.9* 
ШІІ&о, б#і, асіит, 8. [аб-а$о] 1) приго¬ 
нять, ре спя, оѵев; отт. іеіат абіді 
поп роіеві = не можетъ попасть, до¬ 
летѣть; Ъ) вгонять, а. сіаѵшп, іі$па, 
вбивать, вколачивать; роёі. а. епвет 
іп ресіив, вонзить; 2) приводить, а. 
аіщпет (аб) .ііціигапбит, ^ иге; ига обо, 
привести къ присягѣ; а. аіщиет іп 
ѵегЪа а1ісц}и8, привести кого къ при¬ 
сягѣ на вѣрность кому; а. аіщиет 
(аб) агЪНгшп = требовать въ судъ; Ь) 
доводить, аб іпяашат, аб тогіет. 

&біто, бті. етріит, 8. отнимать, аіі- 
спі аіщиіа, ^ кого что, лишить кого 
чего; а. аіісиі ресопіаш, ітрегішп, 
▼Наш; а. теіит, сигат, избавить отъ 
— ; роёі. а. Іеіо, спасти отъ смерти. 

Ай-іпвигзо, 8. приподниматься. 
ыІІр&Ііш, адф. [аберв} жиромъ снаб¬ 
женный, прибавленный, жирный; 
ігор. напыщенный, бісііопія дашв. 

абірівсог, аберіов в., 8. Лероѣ, дости¬ 
гать, ^Іогіат, Іюиогев; а. Ги^іепіет, 

догнать б.; (Гас.) а. гегшл = роіігі 
гегшп, овладѣть верховною властію. 

абШ&Іів, е, аф. [абііив] принадлежа¬ 
щій ко вступленію, вступительный. 

абіііо, опія, /. [абео] прнхожденіе. 
абіШв, ив, т. [абео] 1) приходъ, а. 

аЦпѳ аЪіШв; 2) право, возможность 
приходить, доступъ, а. тегсаіогіЬив 
еві аб еоя; абііит реіеге, баге; 3) 
входъ Іетріі, іп Ііаііат; Ь) ігор. воз¬ 
можность, случай, аб Ъопогет; пасіов 
а. аб ѳа сопапба; абііов тіЬі еяі бе 
Ша ге а#епбі. 

аб-]4обо, 2. лежать подлѣ, прилегать, 
быть смежнымъ, сит асе., ба*, и съ 
предл. аб. 

абЦеоііо, бпів, /. [а^іісіо] 1) присоеди¬ 
неніе, прибавленіе, ророіі АІЬалі; Ь) 
возможность присоединять, іатіііа- 
гпт аб^есііопеѳ НіярашепяіЪиз бѳбіі; 
2) (на аукціонѣ) наддача, надбавка. 

айДОІОэ Ібсі, ібсіит, 8. Цасіо] 1) при¬ 
брасывать, о тт.=присоединять, при¬ 
бавлять, а^^егет аб птпШопет; аб- 
;есіо Саеііо топіе; Ъис а<Щісе = Ь. 
аббе; ігор. а. &1огіат іп^еші аб Ъѳі- 
Іісат Іаибет; іпіг. а. аіісиі геі, уве¬ 
личивать что-н.; а. ееіегіші аіісщпв; 
2) добрасывать — бросать куда, а. 
Іеіит; а. осиіов аб аіідиіб, устремить 
взоры на что, ігор. пожелать чего: 
а. осиіов Ьаегебііаіі; а. апітшп аб аИ- 
Чиіб, аіісиі геі, обратить мысли, вни¬ 
маніе на что; тосев ашгіЬив аб^есіае, 
дошедшіе до —. 

аб-]шііоо, 1. 1) присуждать, аіщиіб 
аіісиі; а. аіісиі саияат, рѣшить дѣло 
въ чью пользу; 2) ігор. = приписы¬ 
вать, аіісиі ваіиіет ітрегіі. 

аб^шпепіот, і, я. [афиѵо] вспомога¬ 
тельное средство, пособіе. 

&4)хшо*іОэ бпів, /. [аДіип^о] 1) при¬ 
соединеніе; 2) ігор. отношеніе, связь, 
а. даіигае аб Ьотіпет, Ьотіпів аб Ьо- 
тіпет; а. апіті = наклонность. 

&4)Шіоіог, бгів, т. [аб^ип^о] присое¬ 
динителъ. 

афипоЫв, рагіер. гл. а^іип^о; 2) аф‘. 
смежный, іпваіа, Іосив а. Ъ) свой¬ 
ственный, приличный; аіЦипсІит, іу 
я. свойство, принадлежность; с) аб- 
]ипсІа, бгшп, я. постороннія обстоя¬ 
тельства. 

асНипдо, пхі, псіит, 8. 1) роіі. за¬ 
прягать, едиов; 2) (чакр) присоеди¬ 
нять, Сііісіат аб ітрегіит, а^гов сі- 
ѵііаіі; а. ее аіісиі, присоединиться къ 
кому; а. (аі^иет, аи^шб) віЬі = прі¬ 
обрѣсти, получить: а. аіЪі аахіИшп; а. 
а1і^иет віЬі атіеит, восіит, пр. въ 
комъ друга, союзника; ігор. а. аоітит 
аб аіщиіб, обратить мысли, вниманіе 
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на что; а. бдет аіісиі, ад гет, вѣрить 
кому, чему. См, афипсіив, 2. 

&<1-]йго,1. присовокуплять клятву, чаще 
— клясться. 

&СІ-Ій1ю, 1. [ад.)'ито] помогать, аіщиет 
аіщиід, кому въ чемъ, 

ай’ійіог, бгіа, т. [аф’иѵо] 1) помощ¬ 
никъ, всломогатель; 2) способство- 
ватель, споспѣшествователь. 

ас^иіогіит, іі, п. [афиѵо] помощь, 
ас^иіхіх, Ісів,/. помощница; см. афиіог. 
&4дйто, ^Яѵі, ^аіит, 1. 1) ломогать, 

поддерживать, аіщиет іп ге аііциа; 
2) содѣйствовать, способствовать, ѵіс- 
іогіаш аіісфив. 

асіі-, см. аіі-. 
&<1-т&ійго, Ь ускорять, споспѣшество¬ 

вать. 
асі-тѳііог, тепвиа а., сіероп. 4. отмѣ¬ 

ривать, Гпітепішп аіісиі. 
▲отѳігив, і, ж. 1) царь Молоссовъ 

(Сот. N.) 2) царь ѳессалійскій, супругъ 
Алкесты (Оѵісі.). 

асітіпіойіог, 1. сіероп. [адтіпісиіит] 
подпирать; ігор. вспомоществовать, 

ші-тііііойіит, і, п. подпора; ігор. по¬ 
мощь. 

ШІ-тіііІ8Ібг,Ігі,ж. 1) служитель, слуга; 
2) помощникъ, товарищъ. 

ШІ-тіпівіг&, ае, /. [адтіпівіег] слу¬ 
жительница; помощница, 

адтіпівіг&ііо, бпіа, /. [адтіпіаіго] 1) 
служеніе, оказываніе пособія, помощь, 
аіпе Ъотіпит адтіпіаігаііопе; 2) завѣ¬ 
дываніе, управленіе, Ьеііі, паѵіа, геі- 
риЫісае. 

асіт іпі 8^г аіатав, аф. [адтіпівіго] къ 
завѣдыванію, управленію,исполненію 
относящійся. 

ас1тіпІ8ІхаІх>г, бгіа, ж. [адтіпівіго] 
распорядитель, правитель, 

асі'тіпівіго, 1. 1) служить, аіісиі ад 
гет діѵіпат, при жертвоприношеніи; 
а. а^иат, те] = подавать — ; 2) ис¬ 
полнять, совершать, ^иае ^иіа ітре- 
гаі, саедет; и (аЬв.) оециѳ тііііеа аіпе 
регісиіо адтіпівігаге роіегапі (= ис¬ 
полнить свое дѣло); 8) завѣдывать, 
управлять, ргоѵіпсіат, гетриЫісат. 

асІтігаЫШ, е, ад], [адтігог] удиви¬ 
тельный; иногда = странный. 

а^ітігаЪШіав, аііа, /. [адтігаЬіІіа] 
ДИВНОСТЬ. 

асІтігаЪіШѳг, агй>. [адтігаЬіІіа] уди¬ 
вительнымъ образомъ. 

асІтіхіШо, бпіа, /. [адтігог] 1) удив¬ 
леніе, а. ЬаЬеге, тоѵеге, приводить 
въ удивленіе; адшігаііопе аШсі, быть 
предметомъ удивленія; 2) іепн. і. въ 
яз. филос. — страсть, желаніе, діті- 
ііагит а. 

айтігаіог, бгіа, ж. [адтігог] 1) удив¬ 

ляющійся, геі аіісцря, чему; 2) = 
почитатель, а. апіідиііаіів. 

асі-тігог, ІІ сироп, 1) смотрѣть съ 
удивленіемъ, удивляться, Ьотіпет, 
гет аіщиат; адтігог, сиг Ьос іас- 
іит аіі; адтігапдпа, удивительный; 
2) смотрѣть со страстію = желать: 
піЬіІ а. гее еаі ила диае роввіі іксеге 
Ъеаіит. 

ай-тівеео, тіаспі, тіхіит (тівіит), 2. 
1) примѣшивать, аіщиід аіісиі геі; 
ігор. присоединять; Ь) вмѣшивать, а. 
ае, вмѣшаться или запутать себя, 
вдаваться; 2)=смѣшивать,а1щоід сот 
аіщиа ге. 

асітіввагіиа, аф. [адтіио] припуск- 
ной; ігор. распутный. 

асІтіввіо, бпіа, /. [адтіио] 1) допуще¬ 
ніе; 2) доступъ. 

адтіввшп, і, ». [адтіио, 8] просту¬ 
покъ, вина. 

асітівііо — асітіхііо. 
асішівітів, рагіер. гл. адтіасео. 
ад-тіШ), тіві, тіааит, 8.1) допускать, 

а. Іе&аіѳа; аіідиеш ад ае, пускать къ 
себѣ, принимать — ; ігор. а. аіциід 
ад апітит, принимать что къ сердцу; 
а. аііциід ад аигеа, выслушать; а. 
ргесев аіісіцив, уважить чью просьбу; 
2) давать волю, е^иит; еяио адтівао 
= во весь опоръ; отт. роёі. адтіавиа 
= быстрый, а^иае, раавиа, гоіа а.; 
сошае адтіввае, распущенный в. 8) а. 
Растив, всеіив, сиірат, учинить, со¬ 
вершить преступленіе, провиниться; 
а. іасіпия іп ае, сдѣлаться виновнымъ 
въ преступленіи. 

аДшіхІіо, бпіа,/. [адтіасео] примѣши¬ 
ваніе; смѣшеніе. 

аОтіхіив, рагіер. гл. адтіасео. 
асітбйшп, айъ. 1) очень, весьма, а. 

ІіЪегаІіа; пирег а. очень недавно; а. 
риег, а. адоіеасепа, очень молодой; 
піЬіі а. всіеЬаІ, рѣшительно ничего 
не зналъ; 2) (при имен, числит.) по 
крайней мѣрѣ, около, не меньше, 
е4шіеа тіііе а.; десет а. аппов Ьа- 
Ьепв; 8) (въ отвѣтѣ) такъ точно, 

ад-тоііог, 4. сироп. 1) придвигать; 2) 
ігор. напрягать силы, стремиться, 

ай-тдпѳо, топиі, топііит, 2. 1) на¬ 
поминать, аіщиет геі аіісфив или де 
ге аіщиа, кому о чемъ; а. аіщиід, 
напомнить о чемъ; Ъ) побуждать, увѣ¬ 
щевать, аіщивщ и* (не) — 2) роеі. по¬ 
нуждать, аіщивт ѵегЬегіЬиа; а^иит, 
понукать л. 

айтопШо, бпіа,/. [адтопео] 1) напо¬ 
минаніе; 2) увѣщеваніе, 

адтопііог, бгіа, ж. и -ігіх, ісів, /. 
[адтопео] напоминатель, увѣщева¬ 
тель, -ница. 
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аДтопііат, і, п. 1) напоминаніе; 2) 
увѣщаніе. 

аДтопНгов, ив, т. [аЛтопео] увѣщева¬ 
ніе, уговариваніе. 

аД-тогДѳо, тогЛі, пюгвшп, 2. кусать. 
аДтойо, опів,/. [аЛтоѵео] нридвига- 
ніе, прикладываніе, приставленіе. 

аД~тбѵѳо, тбѵі, тбіщп, 2.1) придви¬ 
гать, приближать, тасѣіпат, ехегсі- 
ішп аЛ шгЪет; отт. аЛтоІпв — близ¬ 
кій, смежный: аеЛійсіа поп вппі аЛ- 
тоіа тигія; аЛтоѵеге шапив геі аіі- 
сиі, приняться за что, или— нало¬ 
жить руку, тронуть что; 2) ігор. а. 
шеЛісит, аІЦиет аЛ сопѵіѵіит (при¬ 
гласить); а. сшгаііопет, ргесев, упо¬ 
требить, прибѣгнуть къ —; а. врет, 
теішп, ЛевіЛегіит, внушить —; а. 
огаііопет апіто аіісіуив, говорить къ 
сердцу, къ душѣ; а. тепіет, аситсп 
аіісиі геі, обратить, направить —. 

аД-тй&іо, 4. ревѣть, мычать, аіісиі, 
на кого. 

аД-шигпшгаІіо, бпів,/. шопотъ; бор¬ 
мотаніе, невнятный шумъ (знакъ одо¬ 
бренія или неодобренія). 

аД-типпйго, 1. бормотать, заговорить 
шопотомъ, шопотомъ выражать одо¬ 
бреніе или неодобреніе. 

аДпавеог, см. адоавсог. 
аДпотѳп, аЛпотіпаііо, см. а&п-. 

4МІП0800, см. а^поѳсо. 
аДп- см. апп-. 
аДоІѳо, оі (еѵі), — 2. возжигать, іига, 

ладанъ; роН. а. аііагіа Лопів = Лопа 
іи аііагіЬив; а. репаіев Йаттів, воз¬ 
жечь огонь на очагѣ въ честь пена¬ 
товъ, отт. = почтить, аІщиіЛ, аііциа 
те; а. агав сгиоге (опрыскать). 

аДоІѳвоѳпи, іів, рагіср. и. аЛоІѳвсо; 2) 
аф. юный, молодой, Ьопю, Шіа; чаще 
ейЬві. молодой человѣкъ, юноша. 

аДоІѳвсѳпНа, ае, /. юношескій воз¬ 
растъ, юность. 

айоІевоепШІов, і, т. [йетіп. отъ аЛо- 
Іевсепв] молодой человѣкъ; аЪ аЛоІев- 
сепіпіо, съ молодыхъ лѣтъ. 

а<1о1ѳвоо,-3. [аЛоІео] возгараться, 
горѣть, агае а. і&піЪив. 

&Д-ОІ680О, оібѵі, (иііит), 8. 1) подро- 
стать, расти, риег аЛоІевсі*; 2) ігор. 
увеличиваться, усиливаться, сиріаі- 
Іав, гевриЫіса а. 

▲Допіа, ів, или іЛів, и роёі. АДопоив, 
еі (еов), т. красавецъ и любимецъ 
Венеры; АДопіа, бпш, п. праздне¬ 
ство въ честь А. 

вД-Орбгіо, ореші, ореПшп, 4. покры¬ 
вать 

аДоріаІіо, бпів, / = аЛорііо. 
аДорііо, опія, /. [аЛоріо] 1) усыновле¬ 
ніе; 2) ігор. прививаніе. 

аЛоріітив, оф. [аЛоріо] 1) относящій¬ 
ся къ усыновленію, основывающійся 
на усыновленіи, усыновленный, ѳасга, 
поЪіІііав, йііия; 2) ігор. прививной. 

аД-орІо, 1. 1) выбирать, віЪі аіідиет 
раігопит, Леіепвогет; 2) усыновлять, 
(віЬі) аііциет: 3) ігор. прививать, 
мог, п. [астрлч. только пот. и асе.] 
полба, родъ пшеницы. 

аДогаІіо, опів,/. [аЛого] обожаніе, по¬ 
клоненіе. 

аДогеив, оф. [аЛог] полбенный, пше¬ 
ничный; отт. зиЬеі. аЛогеа, ае, /. (вс. 
Лопаііо) награда. 

аД-огіог, огіиз в., 4. йероп. подходить, 
приступать; отт. а) нападать, аіі- 
циет, на кого; а. игЪет, атаковать 
г.; Ь) предпринимать, гет. 

аД-огао, 1. 1) снабжать всѣмъ необхо¬ 
димымъ, приготовлять, снаряжать, 
паѵев; а. аІЦиет агтів, вооружить 
кого; 2) украшать, аппа аиго; ігор. 
а. аІщиіЛ ѵегЬів, хвалить. 

аДого, I. 1) взывать, молить, Леов; а. 
аІщиіЛ, молить о чемъ; 2) обожать, 
поклоняться, аііциет, іта#шеэ Сае- 
вагит. 

аДогіив, рагіср. и. аЛогіог. 
аДр-, аД^', аДг- см. арр-, асц-, агг-. 
аД-гаДо, гаві, гавшп, 8. оскоблить. 
АДгатуНошп, еі, и -Шит, іі, п. го¬ 

родъ въ Мизіи; АДгатуІ^ѳпі, огит, 
т. жители г. А. 

▲Дгавіеа, ае, /. прозвище Немезиды, 
богини мщенія. 

АДгавіив, і, т. царь аргосскій, тесть 
Полиника. 

АДгіа, ае, и производя, см. НаДгіа. 
аДг-, см. агг-. 
АДгитѳішп см. НаДгитѳІлат. 
аДво-, аЛяр-, аЛяі-, см. авс- еіс. 
аДве-, аЛві-, аЛви-, см. авв-. 
аДІ, см. аи-. 
АДиаіиеі, бгит, т. народъ въ Галліи 
Бельгійской. 

аДиШіо, опів, /. [аЛиІог] ласкатель¬ 
ство, лесть, особ л. низкая л. 

аДиІаІог, бгів, т. [аЛиІог] ласкатель, 
льстецъ; особл. унижающій себя. 

аДиІаіогіив, аф. [аЛиІаІог] льстивый, 

низкопоклонный, НИЗКІЙ. 

аДиіѳво-, см. аЛоІевс-. 
аДйІо, 1. (рѣдко) = аЛиІог. 
аДйІог, 1. ііероп. собств. приближаться 
виляя хвостомъ, сапев еііат ііігет 
аЛиІапіиг, отт. ігор. льстить, особл. 
низкимъ образомъ, аіщиет, аіісиі. 

аДиИѳг, ёга, б гит, аф. любодѣй ныЙ, 
еладострастный; ігор. поддѣльный, 
сіаѵів; отт. виЬві. аЛиІіег, ёгі, т. и 
аЛиНега, ае,/. любодѣй, блудница. 

аДиМѳгіпив, аф. [аЛикег] 1) прелюбо- 
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дѣйный; Ь) незаконный; ігор. под¬ 
дѣльный, Фальшивый, питав, сгіпев, 
сіаѵів. 

адиІЪёгішп, іі, п. [абиііег] 1) прелюбо¬ 
дѣй ство; 2) ігор. поддѣлываніе. 

адиііёго, 1. [абиііег] 1) іпіг. прелюбо¬ 
дѣйствовать; 2) ігапв. развращать, 
аИфает; Ъ) ігор. поддѣлывать, иска¬ 
жать, {оплат, ^ив. 

асіиііия, аф. [абоіевсо] 1) взрослый, 
йііив; а. аеіав, мужескій возрастъ; 2) 
ігор. развившійся, укрѣпившійся, 
сильный, ревіія, софигаііо, ророіпа; 
абпііа аевіаіе, среди лѣта. 

&<1итЪг&Ііо, бпів, /. [&<іптЪго] легкій 
очеркъ, начертаніе, эскизъ. 

аАитЪг&іш, рагіср. и. абитЪго} 2) 
ай], мнимый, притворный, Іаеііііа; 
7Іг а. Ъ) неясный, темный, іпіеііі- 
^епііав, понятія. 

адшпЪго, 1. [шлЪга] X) затѣнивать; 2) 
ігор. оттѣнивать, представлять въ 
главныхъ чертахъ, изображать, ^шв 
рісіог ошпіа а. роіеві? а. аіщпіб 
етепііепбо, выдумать что; &) = по¬ 
дражать, а. шогев Регвагит. См. абит- 
Ъгаіив. 

адипоііав, аіів, /. [абипсия] вогну¬ 
тость, изгибъ. 

ад-шише, аф. внутрь загнутый, зако- 
рюченный. 

ад-йпо, 1. соединять, 
ад-игдоо, пгві, — 2. 1) прижимать, 
придавливать; 2) ігор. сильно пре¬ 
слѣдовать, аіциет. 

ад -йго, ивві, ивіит, 8. 1) обжигать, 
прижигать, сожигать мало-по малу, 
тапиш, саріііит: 2) ігор. повреж¬ 
дать; тетЬга ааиѳіа піѵіЬиз, отмо¬ 
роженные члены. 

ад-и«іиѳ, 1) — иѳдие аб, вплоть до; 
2) айѵ. совсѣмъ, повсюду, 

адиеіие, рагіср. хл. абиго; 2) аф. заго¬ 
рѣлый, смуглый, соіог. 

аауѳоііоіив, аф. [абѵѳЪо] привозный 
— чужеземный. 

адуѳсгёіо, бпів, /. ГабѵеЪо] привозъ, 
адуѳоЬо$ Ь [абѵепо] ипого или часто 
привозить. 

адуѳсіие, рагіср. гл. абѵеЪо. 
адУѲоШв, ив, т. [абѵеЪо] привозъ. 
ад-уеЬо, ѵехі, ѵесішщ, 8. 1) привозить, 

{гитепіит; 2) равв. абѵеѣі, (сигги, 
е^ио, паѵі) пріѣзжать, подъѣзжать, 
абѵсЪі аб гірат. 

ад-уёіо, 1. прикрывать, 
адуёпа, ае, т. [абѵепіо] 1) пришлецъ, 
иностранецъ; ігор. несвѣдущій, 

ад-уёпіо, ѵйпі, ѵепіит, 4. 1) прихо¬ 
дить, прибывать, Ношат, іп ргоѵіп- 
сіаш; ігор. аіщпіб а. аб те, выпа¬ 
даетъ на мою долю; 2) (о времени) 

наставать, наступать, (Лее, Ьога аб- 
ѵепіі. 

адтѳпМоіш, аф. [абѵепіо] X) приш¬ 
лый — чужой, посторонній, случай¬ 
ный, соріае, респпіа; 2) относящійся 
къ прибытію, соеаа а. по случаю 
пріѣзда. 

адуѳпію, 1* [абѵепіо] приближаться, 
подходить. 

адуепіод, ив, т. [абѵепіо] прибытіе, 
приходъ, аіісціив; а. Іосія, разсвѣтъ; 
абѵепІіЪив ве оіГегге, идти на встрѣчу 
приходящимъ. 

адуеге&гіов, аф. [абѵегзив] противо¬ 
положный, противный, {асііо, партія; 
аг^отепіа а. доводы, доказательства 
противника; опт. а) абѵегвагіив, іі, 
ш. и -гіа, ае, /. противникъ, -вица; 
b) абѵегвагіа, огшп, п. черновая те¬ 
традь. 

адѵѳгвіо, Зпів, /. [абѵегіо] обращеніе. 
адуѳгеог, 1. йероп. быть противъ — 
противиться. 

адуѳгвиа, аф. [абѵегіо] 1) находя¬ 
щійся впереди, противолежащій, обра¬ 
щенный (къ кону) лицомъ или перед¬ 
нею стороною; іпіиегі аіщиет абѵег- 
впт, смотрѣть кому въ лице; бепіев 
а. передніе зубы; тиіпив а. рана спе¬ 
реди напр. на груди; абѵегво Яптіпѳ 
іге, противъ теченія; ех абѵегво = 
насупротивъ; іп абѵегвиш, на встрѣ¬ 
чу или въ противоположную сторо¬ 
ну; 2) противный, неблагопріятный, 
абѵегвів біів, противъ воли боговъ; 
а. ѵаіеіибо, нездоровье; {огіипа а., 
гее абѵегвае, несчастіе, Ь) враждеб¬ 
ный, аіісиі; шиХіов абѵвгвов паЪеі, у 
него много противниковъ: с) против¬ 
ный, ненавистный, тіЬі іііисі еві аб- 
ѵегвит. 

2. адуегвое, и -вит, [абѵегіо] 1) айѵ. 
противъ, напротивъ, а. гевівіеге, со¬ 
противляться; а. іге, идти на встрѣ¬ 
чу; 2) ргаер. с. асе. противъ, а) (не¬ 
пріязненно) а. аіщиет віаге, соріае 
(іисеге; Ь) (пріязненно — съ, къ) Ьепе 
ве вегеге а. аіі^иет; ѣбет а. аіщпет; 
c) (при сравненіи) сотрагаге аіщиѳт 
а. раігет, сравнивать съ отцомъ; ф 
а. аіщиет тепіігі, лгать прямо въ 
глаза; гевропбеге а. аіщиіб, отвѣчать 
на что. 

ад-уѳгіо, ѵегіі, ѵегяит, 8» 1) обращать, 
направлять, сіаяяет іп рогіит, осиіов 
аб аіщиіб; &. апітит, обратить вни¬ 
маніе, аб аіщиіб, аіісиі геі, на что-н.; 
иногда = апітабѵегіеге: примѣчать, 
замѣчать; также (йЬ80І.) абѵегіеге 
аііциет, аіщиіб, обратить вннманіѳ 
на кого, замѣтить что; абѵегіе, при¬ 
мѣчай, слушай; Ъ) (Тас.) а. іп аіідиет 
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= апітадѵегіеге ід аіщиет, наказать 
кого; 2) обращать на себя; а. о (Ниш, 
навлечь на себя ненависть; а. аііциеш, 
обратить на себя чье вниманіе: еа 
гее адѵегіегаі Ваѣіпов. 

Ші-тѳврегавоіі, гйѵіі, — 3. гтрегв. на¬ 
ступаетъ вечеръ, смеркается. 

аЛ-ѵі^іІо, 1. 1] бдѣть, бодрствовать, 
не спать, аіісиі, находясь при кокъ; 
2) ігор. присматривать, быть внима¬ 
тельнымъ. 

айтосаііо, опія, /. [а<1ѵосо] призыва¬ 
ніе; отт. = а) аЬвіг. помощь, защита 
предъ судомъ; Ъ) сопсгеі. защищаю¬ 
щіе подсудимаго, друзья, защитники; 
с) срокъ, необходимый для пригла¬ 
шенія защитника, отт. иногда — от¬ 
срочка. 

аЛѵооаѣин, рагіср. гл. адѵосо. 
айѵосаіин, і, т. [адѵосо] защитникъ 
въ судѣ въ качествѣ свидѣтеля, совѣ- 
тоѳателя, консулента; 2) у поад- 
нѣйш. писат. — раігопив, стряпчій, 
адвокатъ. 

&4 -ѵбоо, 1. призывать, аіщиет, атісов 
ід содзііідт; айѵосагі, быть пригла¬ 
шеннымъ: ае&го, къ больному, содуіѵіів; 
особл. призывать на помощь въ су¬ 
дебномъ дѣлѣ, а. віЪі аіщиет, см. аЗ- 
ѵосаіпв. 

айтоШэд, ив, і». [адѵоіо] прнлета- 
ніе. 

а<І-ѵо1о, 1. 1) прилетать; 2) = прибѣ¬ 
гать. 

а<І-то1то» уоіѵі, ѵоШіит, 8. прикаты¬ 
вать; ігор. а. зе редіЪив аіісціиз, по¬ 
вергнуться передъ кѣмъ. 

айтог-, см. агіѵег-. 
агіуѣит, і, п. священное мѣсто, свя¬ 
тилище. 

Аѳа, ае, или Аеаеѳ, ев, /. въ нѣкото¬ 
рыхъ преданіяхъ = Колхида, въ дру¬ 
гихъ—островъ въ запад, части Среди¬ 
земнаго моря, мѣстопребываніе вол¬ 
шебницы Цирцеи; отт. Аеаѳив, 
оф. Аѳаеа ідвиіа, островъ Цирцеи; 
Аеаеа риеііа = Сігсе. 

АѳаоМѳв, АѳаоШёіив, см. Аѳасив. ^ 
Ае&еив, і, пи царь о-ва Эгины; Аеаоі- 

(Іѳв, ае, т. потомокъ Э. напр. Реіа- 
топ, Реіеив, АсЪШев и др.; Аѳаоі* 
сіеіив, аф\ 

Аеаѳив, ад). см. Аѳ&. 
аейѳв, или -ів, -іа,/. 1) храмъ, а. Мідег- 

уае; 2) комната, обыкн. ріиг. аедев, 
іпш, домъ. 

аѳеііойіа, ае, /. [детіп. отъ авдев] 
1) храмикъ, ниша для статуи; 2) ком¬ 
натка, ріиг. домикъ. 

аѳйі&еаііо, бдів, /. [аедШсо] 1) аЬвіг. 
построеніе, сооруженіе; 2) сопст. 
строеніе, зданіе. 

аесІШо&ЦшіойІа, ае, /. детіп. отъ 
аейі&саііо. 

аѳсіійоаЬог, бгів, т. [авдійсо] строи¬ 
тель. 

аѳсШІоІшп, іі, п. [аедШсо] строеніе, 
зданіе. 

аейШоо, 1. ^аедев-Гасіо] строить, до¬ 
шит, паѵет; ігор. ае. гетриЫісат, 
основать г. 

аесіШоіив, ад). [аедііів] здильскій ; 
виЪві. аесіііісіив, іі, т. занимавшій 
должность эдила. 

аѳйДів, ів, пи [аедев] эдилъ: аедііез 
рІеЪіз или рІеЬе^і и аесШев сигаіев, 
имѣвшіе надзоръ надъ публичными 
зданіями, зрѣлищами, и вообще за 
благоустройствомъ въ городѣ. 

аейіШав, аіів, /. [аедііів] должность 
эдила. 

аѳсіШтив, или аедіійтив, і, т,— аеді- 
іиив. 

аесШиив, і, т. [аедев-іиегі] смотритель 
храма и хранящихся въ немъ свя¬ 
щенныхъ предметовъ. 

Ае<1иі или Наесіиі, огиш, т. народъ 
въ Галліи между рѣками Іл#ег (Ьоіге) 
м Агаг (Заопе). 

Аѳѳіѳв, и -Іа, ае, т. царь въ Колхидѣ 
отецъ Медеи; отт. Аѳеіаеив, ад). 
м Аееііав, &дів, -Яде, ев,/, дочь Э. 
= Медеа. 

Аедае, или Аѳ$ѳаѳ, агит, /. городъ 
въ Македоніи, въ послѣдствіи Едевва; 
2) г. въ Киликіи; 3) г. въ Ахаія. 

Аѳдоеоп, бдів, т. см. Вгіагеив. 
Аѳд&еив, ад), эгейскіі; Аедобит или 
Аѳ&ёит шаге — Архипелагъ. 

Аѳ$аІѳв, іит, /. острова на западъ отъ 
Сициліи. 

Ае&аеа, см. Аѳ^&е. 
аѳ&ег, ^га, ^гиш, ад), больной, согрпв, 

ае#ег редіЪиа; ігор. а) растроенный, 
рагв геіриЫісае; Ь) печальный, не¬ 
счастный, аедгі Ьотіпев; аедег апіші, 
опечаленный, унылый; ае$ег сигіз, 
озабоченный. 

Аедоив, см. Аѳваѳив. 
Абвёйв, еі, пи царь аѳинскій, сынъ 
Пандіона, отецъ Тезея; отт. Аѳ&і- 
<іев, ае, т. сынъ Э. = ТЬевѳив. 

Аѳдітйгив, і, /. островъ близъ Кар¬ 
ѳагена. 

Аѳ&ш&, ае, /. 1) нимфа, мать Эака; 2) 
островъ близъ Аѳинъ; отт. Аѳ&і- 
пѳпвѳв, іпш, т. и Аѳ#іпеІае, агшп, 
т. жители о-ва Э. 

Аѳ^іпіит, іі. п. городъ въ Македоніи. 
Ае&іоп, (Ае^іит), іі, п. гор. въ Ахаіи. 
ае^ів, ідів, /. щитъ Юпитера н Минер¬ 

вы ; ігор. защита, покровъ. 
Аѳ8ІвЯшв, і, т. убійца Атрея и Ага¬ 

мемнона. 
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Ае$ов Ишпѳп = Аѳ^ов рогатое, 
рѣка на ѳракійскомъ Херсонесѣ, 

ае&гѳ, адѵ. [ае^ег] 1) съ досадою, не¬ 
охотно; ае^гѳ Іегге, раіі, ассіреге, 
сносить съ досадою, быть недоволь¬ 
нымъ, сердиться; 2) съ трудомъ, 
едва, ае. Ігапвігѳ пашен, втхвііпеге 
аіідиісі. 

ае&гѳвоо,-3. [ае&вг] 1) заболѣть, 
захворать; ігор. а) дѣлаться хуже; 
сага ае., з. усиливается; Ъ) печалить¬ 
ся, огорчаться, ае» аіщиа ге. 

аѳвгітбпіа» ае, /. [ае^ег] печаль, 
скорбь, тоска, 

аевгівоо, 8» = аеягевсо. 
аѳвгіШсІо, Іпія, /. [аегег] 1) (ріъдко) 
нездоровье, болѣзнь; 2) ігор. печаль, 
скорбь. 

аедгоШАо, бпів,/. [аедгоіо] разстрой¬ 
ство здоровья, болѣзненность; ігор. 
болѣзненное состояніе души, душев¬ 
ная болѣзнь. 

&Ѳ&Г6ІО, 1. [ае^гоіиѳ] быть больнымъ, 
страдать. 

везгдіив, аду. [ае$ег] больной, страж¬ 
дущій. 

Аѳцурідів, і, /. Египетъ; отт. Ае&ур- 
Иия, асу. и зиЪві. Аѳ&урШ, огит, 
т. египтяне. 

аѳііпов, і, т. плачевная пѣсня. 
Аѳііив, родовое имя; отт. Аѳіі&шів, 

аф. 
А&1ІО, ав, /. 1) одна изъ гарпій, см. 
Нагруіа: 2) кличка одной собаки Ак- 
теона (Оѵід. Меі. 3, 219). 

АетаіЫсц см. Ет&іЫа. 
АѳтПіив, родовое имя; отт. Аѳті- 

Ііагшв, асу. 
Аетопіа, ае, / — Наешопіа. 
аетиі&ііо, опіѳ, /. [аетиіог] 1) сорев¬ 

нованіе; 2) ревность, зависть, 
аѳтиі&іог, бгів, т. [аетиіог] соревно¬ 

ватель, подражатель. 
аѳтиШив, ив, т. [аетиіог] ревнова- 

ніе, ревность. 
аетиіог, 1. дсроп. [аетиіив] 1) со- 

ревновать, стараться сравниться съ 
кѣмъ или достигнуть чего, ае. аіі- 
диет, аінрші; 2) ревновать, зави¬ 
довать, соперничать, аіісиі, сит аіі- 
Чио. 

аѳтйіив, асу. 1) старающійся не усту¬ 
пать кому, ревностно домогающійся 
чего, ревнивый; ае. Іаисіів, честолю¬ 
бивый; отт. тЪзі. аетиіив, і, т. и 
-Іа, ае, /. совмѣстникъ, соперникъ, 
-нида; 2) неуступающій — равный, 
аіісиі, геі аіісиі. 

Аѳтив, см. Наѳтин. 
Аепагіа, ае,/. островъ близъ берега 
Кампаніи. 

Аѳпѳа, см. Аепіа, 

Аѳпѳав, ае, т. Эней, сынъ Анхиза и 
Венеры; отт. 1) Аѳпѳ&Оѳв, ае, т. 
сынъ или потомокъ Э. (Аѳсапіив, 
Аи^ивіив) и рі. Аѳпѳ&сі&ѳ, агит, то¬ 
варищи Э. или = Котапі; 2) Аепѳі- 
ив, а<у. 3) Аѳпѳів, Ісііа, /. энеида, 
эпопея Виргилія. 

аѳпѳив или аѣбпеив, и роёі. аЗпиа или 
аЪёпив, аду. (аеѳ) 1) мѣдный, бронзо¬ 
вый, аіаіпа; ігор. крѣпкій, неразру¬ 
шимый, Іиггія; 2) виЬзі. абпит или 
аЬёшіт, і, п. мѣд. сосудъ, котелъ. 

АепІа или Аѳпеа, ае, /. городъ въ 
Македоніи; отт. АѳпѳаІѲВ, иш, т. 
жители г. Э. 

Аѳпі&пев, пит, т. племя въ Ѳесса¬ 
ліи. 

аѳпізта, &іів, п. 1) загадка; Ь) зага¬ 
дочность; 2) намекъ. 

аёпІрѳв, Ыіз, асу. [айпиа-рев] мѣдно- 
НОГІЙ. 

абпив, см. аёпѳив. 
Аепив, іг /. городъ во Ѳракіи; отт. 
Аепіі, опіт, т. жители г. Э. 

АѳбІѲв, ит, или Аѳоііі, огит, т. эоля- 
не, одно изъ главныхъ племенъ гре¬ 
ческихъ; отт. а) Аѳоііив, асу. эоли- 
ческій, Аеоііа риеііа = ЗаррЬо; Ь) 
Аѳбііа, ае, и Аѳбіів, 1<1ів, /. область 
на берегу М. Азія. 

Аѳдіів, ійів, см. Аеоіев, Ь) и Аѳо- 
Іив, 1» 

Аѳдіив, і, т. 1) родоначальникъ эолянъ; 
отт. Аѳоііив, аду и зиЪві. АѳоІІ- 
<1ѳв, ае, т. сынъ или потомокъ Э., 
Аебіів, іДів, /. дочъ Э.; 2) богъ вѣт¬ 
ровъ; отт. Аѳбііив, аду 

аѳди&ЪШв, е, асу. [ае^ио] 1) равный, 
одинаковый, равнообразный; тоіив 
ае. равномѣрное движеніе; рагіФо 
ае. раздѣленіе по равнымъ частямъ; 
2) ігор. справедливый, безпристраст¬ 
ный, ]и8^ диосі іп отиев ае. еяі. 

аѳдиаЫШав, йііа, /. [аедиаЫІів] 1) ра¬ 
венство, равномѣрность; 2) равенство 
правъ; рав. предъ закономъ; Ь) без¬ 
пристрастіе, справедливость. 

аѳдиаЫІІіѳг, адѵ. [аедиаЪШа] рав¬ 
нымъ образомъ, равно, равномѣрно, 

аеди&ѳѵив, аду [аедииѳ-аетит] равно- 
лѣтній, однихъ лѣтъ. 

ае^иа1І8, е, аду [ае^ии8] 1) равный, 
одинаковый, рагв ае. аііегі рагіі; 1и- 
тиіі ае. холмы равной вышины; Ъ) 
однообразный, вігерііиа; с) ровный, 
Іосив; 2) равнолѣтній, однихъ лѣтъ 
или современный, отт. аечиа- 
Ііа, ів, т. ровесникъ или современ¬ 
никъ, Агізііёев ае. іеге іиіі ТЬеті- 
ѳіосіі; аедиаіів а1іси]ив; ае. теия. 

аѳфіаШав, аііѳ, /. [аечиаііз] 1) раз¬ 
ность, равенство; 2) рав. лѣтъ, рав- 
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нолѣтность; 8) рав. правъ; рав. предъ 
закономъ. 

•еди&Шег, адю. [аѳ4па1І9] одннакикъ 
образомъ, равно, равномѣрно, 

аедпапітііав, аіів, /. [аедииэ-аштпв] 
11 спокойствіе духа, терпѣливость; 
2) снисходительность, 

аѳаоаііо, оніа, /. [ае^ио] уравненіе, 
сравненіе. 

аедиѳ, айѵ. [аеяиив] 1) равно, одина¬ 
ково, ігаЪев ае. 1оп#ае; Ь) (съ части¬ 
цами еі, ас, аЦие, дпаш, иі, столько 
же — сколько: Ы соіипіпг ае. аЦие 
Ші, этн уважаются столько же, сколь¬ 
ко н тѣ; Рошр^шп аѳ. иі плат 
^цет^пѳ ѵевігит ІаЬогадое, что П. 
столько же трудился, сколько каж¬ 
дый изъ васъ; ігор. безпристрастно, 
справедливо. 

Аадпі или Аефііойіі, бгшп, т. племя 
на сѣверо-вост. границѣ Лаціума; 
отт. Аедоіоив и Аѳдиіоц1аішв,дф. 

абфгШЪгів, е, аф. [ае^аиа-1іЬ^а] рав¬ 
новѣсный — горизонтальный. 

аѳфііІіЬгІІ&в, *іів, /. [аеяпив-ІіЪга] 
равновѣсіе, равномѣрное распредѣ¬ 
леніе силъ природы. 

аедоШЪгіот, іі, п. [аечапв-ИЬга] рав¬ 
новѣсіе. 

Аоіиітѳііит, іі, п. названіе одного 
мѣста въ Римѣ. 

&ефгіпоой&1ія, ѳ, аф. [ае^иіпосіішп] 
равнонощный, равноденственный; ае. 
сігспіия, экваторъ. 

аефііпооіішп, іі, п. [аеяиия -пох] 
равнонощіе — равноденствіе. 

аефіі*р&го, 1. 1) ставить на ряду, аіі- 
Япет аііспі, кого съ кѣмъ; 2) порав¬ 
няться, равняться, аіщпеш аіщоа ге, 
съ кѣмъ въ чемъ. * 

аѳфііию, Ѣіів, /. [ае<ішів] 1) (ридко) 
ревность, соразмѣрность, тетЪгогшп: 
2) равенство предъ закономъ; 8) (чаще) 
одинаковое обращеніе со всѣми, отт. 
= безпристрастіе, справедливость; 
Ь) спокойствіе духа, терпѣливость, 
умѣренность. 

аедио, 1* [ае4пп8] 1) дѣлать ровнымъ, 
выравнивать, Іосит, ріапіііет; Ъ) рав¬ 
нять, дѣлать равнымъ, гет геі или 
сшп ге; ае. игѣет воіо = срыть г. до 
основанія; а6^иа^о отпіиш регіспіо, 
пря равной для всѣхъ опасности; <1і- 
тісаііопе аедпаіа или аеяпаіо Магіе, 
когда бой былъ равенъ; 2) сравни¬ 
вать, ставить на ряду, аіщпѳш аііспі, 
кого съ кѣмъ; ае. РЫІірршп Наппі- 
Ъаіі; 8) поравняться, сравняться, аіі- 
дпеш аіщпа ге, съ кѣмъ въ чемъ: 
ае. аіидет ^ІогіІЦ аѳ. ^ишп сигви; 
за^іиа ае. ѵепіит = стрѣла летитъ 
съ быстротою вихря; Ь) іпіг. аедпаге 

аііспі, сравняться съ кѣмъ, быть рав¬ 
нымъ кому. 

аедиог, бгів, я. [ае^иив^ ровная по¬ 
верхность, сашрі, тапв; отт. роіі. 
= а) поле, равнина; Ъ) (чаще) поверх¬ 
ность моря, море. 

аедибгёив, аф. [ае^иог] морской, 
аедішв, аф. 1) ровный, Іосав, гадіо; 

отт. ае4шіт, і, п. равнина, поле: 
іп ае4пшн бе^геШ; Іосия ае. &<1 <ііті- 
сапбпт, м. ровное, слѣд. удобное для 
сраженія; отт. ігор. а) выгодный, 
благопріятный, Іешриэ, Іоспв; Ь) бла¬ 
госклонный ; аеяпі еі ішдоі, другъ н 
недругъ; с) спокойный, хладнокров¬ 
ный; ае4по апішо, спокойно: Іегге, 
ассірегѳ аі^піф 2) равный, рагв, сег- 
іашеп; аечпо Магіе рп^паге = сра¬ 
жаться съ равнымъ счастіемъ; отт. 
ех аедпо, въ равной мѣрѣ, въ оди¬ 
нокой степени; езде, віаге ш аедпо, на¬ 
ходиться въ одинаковомъ положеніи, 
на равныхъ правахъ съ кѣмъ; іп 
ае4по ропеге аіщиет аііспі, ставить 
кого на ряду съ кѣмъ, поравнять въ 
правахъ; Ь) ігор. равный для всѣхъ 
— безпристрастный, справедливый, 
^сіех, сопаіііо, ровіпіаііо; аефшт 
бві, справедливость требуетъ, слѣ¬ 
дуетъ; ввѵегіив аецио, строже нежели 
слѣдуетъ, слишкомъ строго; аедишп 
еі Ьоппт или аецпит Ьоппт, то, что 
совершенно справедливо; аедпі Ъо- 
пщпе или аефіі Ьопі іасеге аіідпіф 
считать что справедливымъ, быть 
довольнымъ чѣмъ-н. 

аѳг, бгіэ, т. асе. обыкч. аёга, воздухъ, 
атмосфера; отт. роіі. а) туманъ, а. 
оЬѳспгов; Ь) вшптпа а. агЪогіз, вер¬ 
хушка у дерева. 

аегагіов, аф. Гаев] 1) мѣдный; ГаЪег 
ае. мѣдникъ; іогпах ае. плавиленная 
печь; отт. шиЬві. аегагіа, ае,/. мѣд¬ 
ный рудникъ; 2) (аев, деньги) къ день¬ 
гамъ относящійся, денежный, ІгіЬшіі 
ае. казначеи; отт. а) аегагіпт, іі, п. 
казначейство, общественная казна; 
Ъ) аегагіоз, іі, т. (вс. сітія) гражданинъ 
низшаго класса въ Римѣ, свободный 
отъ военной повинности и обязанный 
платить извѣстную подать, 

аегаідів, аф. [аев] 1) покрытый, оби¬ 
тый мѣдью, паѵів; ігор. лото ае. бо¬ 
гатый (см. аев = деньги); 2) роіі. = 
абпепв, мѣдный, 

аегѳоя, аф. [аев] = абпеив. 
аёгѳоя, см. ббгіпв. 
аегіГѳг, бга, бгшп, аф. [аев-Гего] нося¬ 
щій мѣдь т. е. мѣдныя цимбалы, 

аегірев, Мів, оф. [аев-рев] мѣдноногій, 
аѳгівопия, аф. [авв-вопав] звенящій 
какъ мѣдь. 
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йёгІив или абгѳив, аф. [абг] 1) въ 
воздухѣ находящійся, воздушный; 
2) ігор. превысокій, шопе. 

Абгорѳ, еа,/. (-ра, ае) жать Агамемнона, 
и Менелая. 

ает^іпбвив, аф. [аегидо] покрытый 
мѣдною ржавчиною, ржавый, заржа- 
вѣлый. 

аегйдо, шів, /. [аеа] X) ржавчина; ярь 
на мѣди; 2) ігор. корыстолюбіе; эа- 
вистъ. 

аѳпшэпа, ае,/. тяжкій трудъ, горесть, 
бѣдствіе. 

аѳгшппбвшц аф. [аегапша] обреме¬ 
ненный бѣдствіями, бѣдственный. 

дев, аегів, ». 1) мѣдь, бронза, віаіиа ех 
аеге; Ь) (таіегіа рго ір8а те) вещь, 
сдѣланная изъ мѣди: оружіе, мѣдный 
сосудъ, шлемъ (аеге бетріо), мѣд. 
доски, цимбалы (аега аеге гериіва), 
статуя (тагтог аегаяие) и проч. особ л. 
рі. аега; аев саѵит, котелъ; 2) мѣдная 
монета — деньги; аев &гате, древняя, 
полновѣсная монета (ав=фунть мѣди); 
отт. аев (соііесі.) = аявев; био тіііа 
аегів, і. е. аавіит; при айѵ. пишет. под¬ 
разумевается сепіепа тіііа: ЬаЪеге 
сепііев аегів = 10 мнлл. ассовъ; роёі. 
тео вит раирег іп аеге, я бѣденъ день¬ 
гами, но, что имѣю, принад лежитъ мнѣ; 
Ь) аев .аііепит, долгъ, долги; аев аі. 
Гасеге, сопігаѣеге, сопйаге, задолжать; 
аев аі. воіѵеге, заплатить д.; евве іп 
аеге аі. быть въ долгахъ; иногда аев= 
аев аііепит (долгъ): іп тео аеге еві, 
онъ у меня въ долгу, ігор, онъ мнѣ 
многимъ обязанъ; с) аев, аега, плата, 
жалованье, аев тііііаге; отт. — віі- 
репбіа, военн. служба: со^повсепіиг 
ѵега ііііия аега; Ь) аев ециевіге, сум¬ 
ма, которая выдавалась изъ казны 
всаднику на покупку лошади; аев 
Ьогдеагіит, см, Ъогбеагіив. 

Аѳв&сив, і, т. одинъ изъ сыновей 
Пріама. 

Аѳваг, Агів, т. рѣка въ южн. Италіи; 
отт. Аѳвагёив, аф. 

АѳаоЫпеа, іа, т. 1) философъ аѳин¬ 
скій; 2) ораторъ аѳинскій, против¬ 
никъ Демосѳена. 

АѳаоЬуІив, і, т. знаменитый трагикъ 
аѳинскій; отт. АѳвсЬуІФив, аф. 

Аѳвоиіарішц іі, т. богъ врачебнаго 
искусства. 

аѳвоиіѳіит, і, ». [аевсиіиа] дубовый 
лѣсъ. 

аѳвейіёив, аф. [аевсиіив] дубовый. 
аѳ вей Іи в, і, /. дубъ (такъ позыв, мало¬ 
рослый). 

АѳвѳгпІа» ае,/. городъ въ Самніумѣ; 
отт. Аѳвѳгшпив, аф. и -піпі, опш, 
т. жители г. Э. 

Аѳвів, ів, т. рѣка въ Умбріи. 
Аѳвоп, бпів, т. отецъ Язона; отт. 
Аѳвбпіив, аф. и Аѳвопісіѳв, ае, т. 
сынъ Эзона. 

Аѳворив, і, т. 1) греческій баснопи¬ 
сецъ, родомъ изъ Фригіи; 2) трагиче¬ 
скій актеръ, современникъ Цицерона. 

АѳввиШае, см. Бвдиіііаѳ. 
аевіав, аіів, /. лѣто; отт. роёі. = а) 
годъ; Ь) лѣтній воздухъ, л. жаръ. 

аевЙіёг, бга, бгит, аф. [аевіив-Гего] 
приносящій жаръ. 

аѳвіІтаЪПІв, е, аф. [аевііто] что 
можно цѣнить, чѣмъ можно дорожить, 
достойный уваженія, 

аевіітаііо, бпів, /. [аевііто] 1) оцѣнка; 
аевіітаііопет іасеге, ЪаЬеге, произ¬ 
водить оцѣнку; іп аевіітаііопет те- 
піге, подвергаться оцѣнкѣ; ае. іііів, 
опредѣленіе пени по тяжбѣ; 2) оцѣ¬ 
ненное имущество и уплата имъ, ас- 
сіреге ае. аЬ аііцио, получить отъ кого 
въ уплату долговъ имущество по 
оцѣнкѣ; 3) ігѵр. соображеніе, уваже¬ 
ніе, аевіітаііопѳ бі&пив. 

аеѳіітаіог, бгів, т. [аевііто] оцѣн¬ 
щикъ. 

аевііто, 1. X) оцѣнивать, аііцоіб; ае. 
Іііет, опредѣлить пеню по тяжбѣ^ 
особ л. сит депіі. или аЫ. рге&іі: та^ш 
аевіітаге, высоко цѣнить; ае. аііцоіб 
бесет аввіЬив, оц. что въ 10 а.; ае. 
аііциіб ех ге аііциа, оцѣнить что, 
судить о чемъ по чему] 2) считать, 
аііциов рго восіів; ае. тііат ипіеит 
Ъопит. 

аевІІУО, Ь [аевіав] проводить лѣто, 
аѳвіітив, аф. [аевіав] лѣтній, Іетрпа, 

(ііев; отт. ЫЬві. аеяііта, бгит, п. = 
a) (т. е. савіга) лѣта, лагерь во время 
похода; иногда — походъ; Ъ) роёі. вы¬ 
гонъ, пастбище; скотъ на пастбищѣ. 

аевіиагіит, іі, «. [аевіив] 1) мѣсто, 
наполняющееся водою только во вре¬ 
мя прилива морскаго, лагуна; 2) = 
заливъ. 

аѳвішпо, 1. см. аевѣіто. 
аевіио, 1. [аевіав] X) пылать, і^пів ае.; 

ігор. ае. іпуісіій, бевібегіо, пылать не¬ 
навистью, горѣть желаніемъ; роёі. 
аѳ. іп аііцио, пламенно любить кого; 
b) горѣть — чувствовать жаръ, Ъото 
ае. впЬ ропбеге; 2) кипѣть — волно¬ 
ваться, таге ае. Ь) ігор. колебаться, 
ае. (ІиЪіІаІіопе. 

аѳвіибвѳ, айѵ. [аевіиовив] 1) горячо; 
2) бурно. 

аевіиовив, аф. [аевіав] 1) горячій, 
жаркій; 2) волнующійся, Л*е1а. 

аевіив, ив, т. X) жаръ, зной, ае. іпіоіе- 
гаЫНв; аевіи іаіі^аіив; 2) кипѣніе — 
волненіе, тагів; отт. роёі. = морскія 
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водны: деІрЫпі аеѳішп весаЪапі; аев- 
іишп ассеввив, приливъ; десеввпв или 
гесеввия аевіишп, отливъ; Ь) ігор. вод* 
неніе, душевное смятеніе, безпокой¬ 
ство; 8) ігор. пылкость, жаръ, пламя, 
ш#епіі, ігае, ЬеШ; авяіив #1огіае, 
чрезмѣрная жажда славы. 

Аѳвйіа, ае, /. городъ въ Лаціумѣ; отт. 
АѳвиІапив, ад$. и апі, бгшп, т. жи¬ 
тели г. Э. 

аѳѣав, йіів, /. 1) время, жизнь, аеіаіет 
а^еге, береге, проводить жизнь; 2) 
возрастъ, дѣта; ае. іелега, іп&лпа, 
дѣтство; аЬ іпеипіе аеіаіе, съ дѣт¬ 
ства; еа аеіаіе евве, быть въ томъ 
возрастѣ; 2) время, вѣкъ, ад довігат 
аеіаіет, до нашего времени; Ьегоісів 
аеіаііЬиѳ; роёі. (сопсг) — люди из¬ 
вѣстнаго вѣка, поколѣніе: дига ае., 
аигеа ае. 

аеіаійіа, ае,/. [йстіп. отъ аеіаа] моло¬ 
дость. 

аеіегпііав, йіів, /. [аеіепшз] вѣчность. 
аѳіѳгпо, 1» [аеіепшѳ] увѣковѣчить. 
аѳіѳгпия, аф. вѣчный; отт. аеіегпо, 

(іи) аеіегпшп = шіѵ. вѣчно, во вѣки, 
навѣки. 

аѳІЬѳг, бгів, т. 1) эѳиръ, воздухъ; 2) 
роёі. небо. 

аѳіЪёгіив, и -егив, оф. [аеіѣег] 1) эѳир¬ 
ный, воздушный; 2) роёі. небесный. 

АѳіЬіор8,бріа и АѳіЬібрѳв, шп,ш. жи¬ 
тели Эѳіопіи: АѳіШ5рі&, ае,/. на югъ 
отъ Египта; отт. АѳіЬіорІоив, асЦ. 

аѳШга, ае, /. 1) ясное небо, эѳиръ; 
2) = воздухъ. 

АбіЬгсц ае,/. 1) супруга царя Эгея и 
мать Тезея; 2) супруга Атласа. 

АбЕпсц ае,/. 1) огнедышащая гора на 
о-вѣ Сицилія; отт. Аѳіпаѳив, а<у. 
роёі. — сицилійскій; Аѳіпаѳі, о гот, 
т. живущіе близъ Этны; 2) городъ у 
подошвы горы Этны; отт. Аѳіпѳп- 
8 іа, е, оф. и Аѳіпѳпвеа, іит, т. жи¬ 
тели г. Э. 

Аеіоіі, бгшп, т. жители Этоліи (Аѳіб- 
1І&, ае, /.) области средней Ірѳціи; 
отт. а) Аѳіоіия, Аѳіо1ісив,и Аѳіо- 
ІІпв, адф. Ь)Аѳіо1ів,МІ8,/=Ьеіапіга. 

аетііае, 5іів, /. [аеѵшп] древн. форма 
— аеіаз. 

Е6ТШХЦ і, п. 1) роёі. вѣчность; 2) чаще 
= аеіаз, время жизни, жизнь; ае. 
аяеге, проводить жизнь; Ь) возрастъ, 
лѣта, аеѵшп тешп; іпіе^ег аеѵі, въ 
цвѣтущихъ лѣтахъ; с) = старость, 
аеѵо сопйесіив, дряхлый отъ старости; 
(2) вѣкъ, впемя, шдоша позігі аеѵі 

АГёг, см. Апі 
абѢЪШв, е, адф. [съ которымъ лето 

вступить въ разговора см. аЙГог] обхо¬ 
дительный, привѣтливый, ласковый. 

аЯЬЪШіав, Хіів, / [аЯаЪіІіз] обходи¬ 
тельность, привѣтливость, ласковость. 

аШіЪгб, ав,ѵ. [ЙаЪег] искусно. 
аЯ&ііт, аЛе. достаточно, вдоволь. 
&ШЙив, из, т. рѣчь, слова, см. аЙГог. 
аЯГеоіаііо, блів, /. [аЙГесіо] 1) сильное 
желаніе, домогательство; 2) принуж¬ 
денность, притворство. 

аЙРѳсіаіог, бгів, т. [аЙГесіо] страстно 
желающій, домогающійся. 

а№оііо, олів, /. [аШсіо] 1) состояніе, 
согрогів; а. апіті, настроеніе.располо- 
женіе духа; 2) айГесііо (апіті)==распо- 
ложеніе, егда аііциет, къ кому. 

аЙГесіо, X» [аГйсіо] 1) стараться схва¬ 
тить, хватать, дехігй паѵет; а. орпз, 
приняться за дѣло; а. врет, возъ- 
имѣть надежду; а. ѵіат, избрать 
дорогу; айГесіагі тогЬо, заболѣть; 
2) ігор. стремиться, домогаться, тер¬ 
пит, ітрегіит; а. сіѵііаіѳв, старать¬ 
ся склонить государства на свою 
сторону; Ь) подражать изысканнымъ, 
принужденнымъ образомъ, показы¬ 
вать видъ. 

&ЯГѳоішц рагіср. гл. аййсіо; 2) аф\ на¬ 
дѣленный, одаренный, ѵігіиііЪив, ор- 
ііше ѵаіеішііпе; Ь) находящійся въ 
извѣстномъ состояніи, шалив віс ай- 
іесіа; осиіив Ъепе аЙГесіив; шаіѳ апіто 
аЙГесіив, дурно расположенный; с) при¬ 
веденный въ дурное состояніе, ослаб¬ 
ленный, сіѵііав а.; ^гаѵііег а., опасно 
заболѣвшій; гее аЙГесіае, разстроенное 
состояніе; аЙГесіив вепесіиіе, аеіаіе, 
удрученный старостью; айесіа аеіаіе, 
на старости; <2) = приближающійся 
къ концу: Ъеііит а.; аевіаіе аЙГесіа, 
въ концѣ лѣта. 

аЙГесіив, ив, т. [айісіо] 1) состояніе, 
согрогів; 2) расположеніе, настроеніе, 
апіті; 3) душевное волненіе, страсть, 
желаніе, любовь. 

а&ѳго, аіійіі, аІШит, аЙГегге, [ад-Йего] 
1) приносить, а. рапет, ресидіат; а. 
Іііегав ад аіщиет, аіісиі; роёі. &е аЙ- 
Йегге или аЙГеггі — приходить; а. аіісиі 
аихіііит, помогать; а. врет, подать на¬ 
дежду; а. тогіет, причинить смерть; 
а. шалив аіісиі (віЬі) наложить на кого 
(на себя) руку; а. шалив іетріо — 
грабить х.; а. ѵіш аіісиі, поступить 
съ кѣмъ насильственно, употребить 
насиліе; 2) приводить, особл. въ дока¬ 
зательство, въ извиненіе, а. тегвшп, 
аг^ителіит, саиват; а. аеіаіет, тог- 
Ъит, извиняться лѣтами, болѣзнію; 
діЪіІ аЙГегі, ничего не говоритъ, гово¬ 
ритъ пустое; 3) а. пидііиш, принести 
извѣстіе, отт. а. аііциід или де ге 
аііциа, увѣдомить, дать анать о чемъ: 
а. саіатііаіеш; аііиіѳгалі, Багіит 



24 а№о1о аГ-!Ъг 

таіе гет $егеге; 4) а. иіііііаіет геі- 
риЫісае, приносить пому государ¬ 
ству; отт. а. аі^иід ад аікщат гет, 
аіісиі геі, быть полезнымъ, помогать; 
оіЫІ а. ад аіщиід, не приносить ни¬ 
какой пользы; тиііиш а., быть весьма 
полезнымъ. 

аіПоіо, Гбсі, Гесіит, 8. [ад-Гасіо] 1) 
причинять аі^иет аНциа ге, кому 
что: а. аіпіиет $аидіо, причинить 
кому радость — обрадовать кого; а. 
аіщиет Ъепедсіів, облагодѣтельство- 
ватъ кого; а. аііциет ргаетіо, награ¬ 
дить кого; а. шогіе, казнить смертію: 
рам. айісі тогЬо, заболѣть: аШсі 
роеп&, быть наказаннымъ; аШсі 1 аеіііі А, 
радоваться: а. теіи, бояться; 2) безъ 
прибое л. аЫ. а) подѣйствовать, имѣть 
вліяніе, Іііегае Іпае ѳіс те адесепші, 
иі — ; Ь) имѣть дурное вліяніе, изну¬ 
рять, утомлять, ІаЪог, Гашев, вііів, 
аШсіипі согрога. См. аЯесІив. 

аШ^О, хі, хот, 8» [ад-ддо] прибивать, 
приколачивать, прикрѣплять; а. аіі- 
даѳш сгисі, пригвоздить къ кресту, 
распять; роёі. а. ріІит ресіогі, вон¬ 
зить въ грудь, ігор. а. аіщиід аліто, 
запечатлѣть. См. айіхив. 

аГ-Опдо, пхі, сіит, 8. 1) прибавлять, 
придѣлывать, шалив віаіиае; 2) ігор. 
прибавлять, придумывать; а. аіісиі 
аіщиід, ложно приписывать кому что, 
наклепать на кого. 

аГ-Ппів, е, оф. 1) (рѣдко) — соидпів, 
смежный, сосѣдственный; 2) ігор. 
находящійся въ свойствѣ, аіісиі, съ 
кѣмъ; отт. зиЬзі. аМпія, іа, с. род¬ 
ственникъ по женитьбѣ: тесть, теща, 
зять, своякъ и проч.; 8) соприкосно¬ 
венный, причастный, а. Ьів пѳ^оііія, 
іасілогі; а. гѳі сарііаШ. 

&ЯІПІІ&8, йііз, /. [аГЯпів] 1) родство по 
женитьбѣ, свойствѣ; 2) ігор. родство, 
тѣсная связь. 

аПІппЗДѳ, айо. [аШгто] утвердительно, 
съ увѣреніемъ. 

аС&ппЗДІо, бпів, /. [аГЯгто] утвержде¬ 
ніе, увѣреніе. 

аШгто, 1. подкрѣплять, скрѣплять, 
дісіа аіісщив, восіеіаіет ^иг^игапдо: 
отт. = утверждать, увѣрять, аі^ша 
6886 іасіит. 

аШхин, рагіср. іЛ. аГѣ^о; 2) оф. не¬ 
разлучный, тѣсно связанный, ад аіі- 
^шд, аіісиі геі, съ чѣмъ; котіпев а. 
іп ѳа ге^іопе, постоянно живущіе, 
поселившіеся въ той странѣ. 

аШВДав, иа, т. [аШо] 1) дуновеніе, 
вѣяніе; а. шагів, морской воздухъ; 
а. топііит, горный воздухъ; 2) ды¬ 
ханіе; ігор. а. діѵіпив, а. Гигогів, 
вдохновеніе. 

аШІоіВДіо, бпія, /. [аШісіо] мученіе, 
терзаніе. 

аЯІІоІІо, бпіѳ, /. [аЙН$о] уныніе, пе¬ 
чаль. 

аМіоІо, 1. [аМі^о] 1) сильно ударять; а. 
ее, уд. себя въ грудь въ знакъ печали, 
отт. ігор. ее а. или аШісіагі, печа¬ 
литься, тревожиться; 2) повреждать, 
Іешревіав паѵев а.; ігор. разстроивать, 
угнетать, мучить, гетриЪИсат; а#Нс- 
іагі тогЬо, аевіи іеЪпфіе. 

аШіоіог, бгів: т. [аіЯі^о] поражающій, 
сокрушающій, уннчижятель. 

&Шіоііиа, рагіср. іа. аЮі&о; 2) аіф. раз¬ 
строенный, несчастный, гевриЬІіса; 
виссигтеге аШісІів; Ь) опечаленный, 
упавшій духомъ, унылый, апіші Ъо- 
погпш, кото. 

аГ-Щдо, йіхі, дісіит, 8. ударять (обо 
что), а. с&риі вахо, удариться головою 
объ камень; а. аіщиет іеггае, ад Іег- 
гат, повалить кого на зѳмь; овив, а) 
повалить, ниспровергнуть, віа&іат, 
топшпѳп(шп| Ь) норазнть, сокрушить, 
Ьовіет; а. аіщиет, адітит аіісгцив, 
лишить кого бодрости; тоге ^*ия от¬ 
пев сіѵев аГйіхіі (опечалила); с) при¬ 
вести въ упадокъ, разстроить, уесй- 
&а1іа Ьеііо аШі^ипіиг; д) унизить, 
предать презрѣнію, аІциід ѵііирв- 
гаікіо; геіі^іопѳв аіШсІае; е) а. гѳш 
вивсеріаш, бросить начатое дѣло. См. 
аШісіиѳ. 

аГ-йо, 1. I) вѣять, дуть на —, ѵепіиа 
а. Іегда; а. сгілѳт аіісщив; (т$г.) 
скІогеэ ІІЬІ аГЙаЬипі; ігор. питіие, 
врігііи дігіпо аШаПхя, свыше вдохно¬ 
венный; аідагі йіітіпів Іеіів, быть 
пораженнымъ молніею^огйша ііѣі &~ 
счастіе тебѣ благопріятствуетъ; 2) 
навѣвать, наносить, одогев аіЯапіиг 
ѳ догіЪив; ігор. а. осиіів Іаеіоз ко- 
погев, придать глазамъ очарователь¬ 
ную прелесть. 

аШйѳхш, рагіср. \л. аГЙио; 2) оф. изо¬ 
бильный, имѣющійся въ избыткѣ, 
а^иа, соріаѳ; ѳх айіиепіі, въ избыткѣ; 
Ъ) имѣющій въ избыткѣ, изобилую¬ 
щій, аіщиа гѳ. 

аШиѳпѣег, адп. [аідиепв] изобильно, 
въ изобиліи. 

аІВиѳпііа, ае,/. [аШпепа] 1) приливъ; 
2) изобиліе. 

ашш>, Яихі, дихит, 8. 1) притекать; 
ігор. стекаться, прибѣгать, ад йипат 
ЬеШ отпев аШиипі; гитог а., молва 
доходитъ; 2) изобиловать, а1і^иаге; 
а ѵоІирОДіЪив, утопать въ удоволь¬ 
ствіяхъ. 

аГ-Гог, 1. йороп. обращать рѣчь, аИ- 
^иет, къ кому; а. деов, взывать къ 
богамъ. 
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&М5гет, аГ-*5ге, см. аавшп. 
аМНоо, бгісиі, бісішп, I» 1) тереть, 

аіщоіб аіісоі геі, что-н. обо что; 2) 
треніемъ сообщать, аіщоіб геі аіісоі. 

а/Гоі, см. авзшп. 
дГ-ГаІвѲО, іоіві, — 2. возсіять, забли¬ 

стать, віеііа а. ігор. йгіопа еі а#а1#еі, 
счастіе ему благопріятствуетъ. 

аГ-Гишіо, Лбі, Гавот, 8* 1) прн-подлн- 
вать, аяиаш аіісоі гѳі; отт. атхиа 
аховое оррібо = рѣка протекающая 
у города; 2) ігор. прибавлять, присое¬ 
динять, едоіЩш ігіа тіііа согаіЬив 
аіГопбеЪапІпг; Ь) аЯбвов, припавшій, 
повергшійся: а. зеоіЬов аіісіцов. 

АІВДагшц см. аввит. 
аібге, аібгет, см. аЪвот. 
АГгішішц родовое имя; Ьосіов Л. ле¬ 

гатъ Помпея въ Испаніи; отт. А&а- 
піапия, адо. 

АМ, бгшп, жители Африки, особ л. = 
карѳагеняне; АГѳг, Гга, Ггшп, оф. 
африканскій; отт. 1) АЛЯсец ае, /. 
Африка или область карѳагенская; 
2) АМо&ппи, и АЛгіопя, асЦ. афри¬ 
канскій ; виЬві. АГгісив (ѵепіов) і, т. 
юго-западный вѣтеръ. 

аГоі, см. аЪвош. 
Адатейев, іа, т. братъ ТрОФОнія, оба 
строители аполлонова храма въ Дель¬ 
фахъ. 

Адатѳпшоп, бАв, т. предводитель 
грековъ въ троянской войнѣ, сынъ 
Атрея, брать Менелая; отт. 
шѳтпбпіив, аф. 

Адапірре, ев, /. источникъ въ Віотіи 
у подошвы Геликона, посвященный 
музамъ; отт. Адопіррѳпв, аф. и 
А#апірріѣу Иіѳ, оф. /. 

а&&во, опіа, т. конюхъ, служитель. 
АдаіЪбоІѳв, іа, т. тиранъ сиракузскій. 
Лва&угхиц ае,/. городъ на сѣв. бере¬ 

гу Сициліи. 
АдаіЬугві, 5гшп, т. скиѳское племя 

въ в ост. части нын. Венгріи. 
Адоче, еа, /. дочь Калма, мать Пентея. 
а^е, а^ебшп, см. а$о, 7. 
Адоіавйаи, і, т. «никогда иесмѣю- 

прозвище М. Красса, дѣда 
тріумвира. 

а&еіішц і, т. [йетіп. отъ а#ег] неболь¬ 
шое поле, помѣстьице, 

аадта, я» отрядъ солдатъ (у ма¬ 
кедонянъ). 

Адепйіоит, і, п. городъ въ Галліи, 
въ области сеноновъ. 

А&ёпог, огІ8, т. царь финикійскй, 
отецъ Калма, отт. Адепбгеав, аф. 
ияиЬеі. АдопогИод, ае, т. сынъ 
или потомокъ А. 

аквпа, рагіер. и. а$о; 2) оф. живой, 
іта#о, огаіог. 

&^ѳг, а^гі, т. 1) пеле, пашня, земля; 
а$гшп соіеге, обработывать землю; 
адгот сопяегеге, засѣять поле; 2) об¬ 
ласть, Нѳіѵѳііия, Раіѳгпия; 3) у 
землемѣровъ: іп а^гот = въ глубину 
(орр. іп Ггопіет). 

АдовШшв, і, т. царь спартанскій, 
сынъ царя Архидама. 

вдѳ-иів, см. а$о, 7. 
ацдото, тпі, тііпт, 8. [аб-&ето] 

вздыхать, аІісиі геі, при чемъ; ігор. 
соболѣзновать. 

сдоѳг, ёгів, т. 1) насыпь: а) валъ, оррі- 
(іпт ст^еге а^еге; Ь) плотина; с) на¬ 
сыпная дорога, дамба; 2) все, что слу¬ 
житъ для устройства насыпи: земля, 
камни, щебень и проч. реіеге, сот- 
рогіагѳ авдегет; Говвав, раіибет сот- 
ріеге а^^еге; 3) куча, возвышеніе. 

адаегаііо, опів, /. [а^^его] насыпь, 
плотина. 

1. аюёго, 1. [адоег] 1) складывать, со¬ 
бирать въ кучу, сабаѵега, овва; Ь) ігор. 
умножать, усугублять, ігаа; 2) насы¬ 
пать, дѣлать насыпь; а. ігатііет іп- 
іег раіибев, гатить, проложить дорогу 
черезъ болото. 

2. ав-в^го, яевві, $евіот, 8. 1) прино¬ 
сить, наносить, а^пат, іегтат; 2) при¬ 
бавлять, а. орев оріЪпв; ігор. а. Гаіва, 
выдумывать, наклепать. 

авдѳвігив, ив, т. [адого, 8.] нанесете, 
натаскиваніе, доставленіе. 

адоідтёго, 1. [аб-^іотив, клубокъ] 
собств.у приматывать, отт. = при¬ 
соединять. 

ВД-вІиІіпо, 1- приклеивать, прикрѣп¬ 
лять; ігор. а. ее, пристать, привя¬ 
заться. 

адогаѵѳвоо,-3. тяжелѣть; ігор. 
хуже становиться. 

ед-ДОИГО, I. 1) дѣлать тяжелѣе, роп- 
бов, увеличить тяжесть; ігор. приво¬ 
дить въ худшее состояніе, дѣлать бо¬ 
лѣе тяжкимъ, гея ая&гаѵаіае; 2) отя¬ 
гощать, обременять, аі^иет. 

аюгёсііог, ягезвив в., вгебі, 8. йероп. 
[аб-#габіог] приступать, подходить, 
аіщпет, къ кому; а. аІЦоет біеііа, 
заговорить съ кѣмъ, обратиться къ 
кому; а. аіщпет респпіа, стараться 
подкупить кого; отт. = в) нападать, 
Ьовіеш; Ь) приступать, предприни¬ 
мать, геш. 

адогёзо, 1. [аб-^гех] присоединять, 
присовокуплять; а. ее аііепі, присое¬ 
диниться къ кому; а. аіідиет іп па- 
тегит атіеопш, причислить къ сво¬ 
имъ друзьямъ. 

а^^геввіо, бпів,/, [аяягебіог] приступ- 
леніе, приступъ. 

&^І1І8, е, адф. [а^о] 1) легко приводи- 
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мый въ движеніе — легкій, скорый, 
паѵів, гоіа; 2) ігор. проворный, жи- 
вой, дѣятельный, Ъото, апіятв. 

авіШав, аіів, /. [а$Шв] удободвижи¬ 
мость— легкость, скорость, паѵішп, 
гоіагшп; ігор. живость, гибкость. 

А&І0, і(іів, т. (асе. дгаес. Азіи.) имя 
нѣкоторыхъ царей спартанскихъ. 

&віІ&Ъі1ів, е, аф‘. = ашіія. 
адііаііо, бпія, /. [а^ііо] приведеніе въ 

движеніе — движеніе; а. Йисіиит, 
волненіе; ігор. дѣятельность, тепііа; 
а. віибіогит, ревностное занятіе на¬ 
уками. 

а^іѣаіог, бгів, т. [адііо] приводящій 
въ движеніе, двигатель; а. ааеііі, по¬ 
гонщикъ ; особл. а. едпогшп и (аЬвЫ.) 
а^іі&іог — правящій лошадьми, воз¬ 
ница. 

вдНейит, см. а#о, 7. 
&&1ІО, 1. [а#о] 1) приводить въ движе- 

- ніе—гнать, погонять, сареііаа, едпов; 
отт. ігор. а) не давать покоя, сильно 

• занимать, апітит, юдепіит; Ь) пре¬ 
слѣдовать, мучить, вееіегит роепів 
а$ііаіпг; (Ш а^ііапі Іе; с) преслѣдо¬ 
вать, порицать, аііциот, гет; б) под¬ 
стрекать, побуждать, рІеЬѳт; 2) дви¬ 
гать туда и суда, качать, махать, 
трясти, ѵепіив а. агЬогев; а. сариі, 
Ьааі&т; ігор. теіи аЦиѳ НЪібіпе бі- 
ѵегвиа а^ііаЬаіпг (колебался); 3) (о 
времени) проводить, ѵіі&т; 4) зани¬ 
маться (чѣмъ), агіет, Іѳ^ет, отт. а. 
ітрѳгіат, управлять; а. дашііит, Іае- 
ііІіат=изъявлять радость, радовать¬ 
ся; рах а$іІаіиг, царствуетъ миръ; 

' а&ііапі Ъеіішп, іпбиііаа, у нихъ война, 
перемиріе; а. біет паіаіет, праздно¬ 
вать день рожденія; а. соптіѵіат, пи¬ 
ровать; б) думать, обдумывать, за- 

• мышлять (часто съ прибавленіемъ апі- 
то, іп тепіе, весит) а. іп апішо Ъеі¬ 
ішп; ѵов а^ііаіе йі$ат; (іпіг.) ірве Іоп- 
&е аіііег а$іІаЪаі; огаіогі отпіа а$і- 
Іаіа еввѳ беЬепІ, у оратора все долж¬ 
но быть тщательно обдумано; Ь) = 
переговаривать, аііциіб, бе ге аііциа, 
о чемъ; 6) іпіг. = находиться, сопяиі 
а. іпіег ргітогев; ргоріив таге а^ііапі 
(живутъ); а. рго сааігів, рго шиго (бро¬ 
дить, быть, находиться); Ъ) вести се¬ 
бя, поступать, а. іегосііег. 

Авіаіа, ае, /. одна изъ трехъ грацій. 
АвІадрЬоп, опіів, т. знаменитый грѳ- 

ческ. живописецъ. 
Авіаигов, і, дочь Кекропса. 
&вшѳп, шів, п. [а$о1 1) толпа (движу¬ 
щаяся), вереница, потіппт, тиііегшп, 

• аѵішп; роёі. Іепе а. ТіЪегів, медленное 
теченіе Т.; а. риіѵегиіепіит, облако 
пыли; 2) шествіе, переходъ, маршъ, 

и&па іп а^шіпе, во время «.; адогебі 
овіет іп а&тше; Ь) войско (въ дорогѣ, 

во время перехода) а. ргітшп, аван¬ 
гардъ, а. ехігетит или потіввітшп, 
аріергардъ; со&еге или сіаибеге а$- 
теп, составлять аріергардъ, быть въ 
а.; ріиг. аятіпа, отдѣльные отряды, 

адпа, ае,/. агница. 
Авп&ііа, ішп, п. — Авопаііа. 
едпавоог, паіпв 8., 3. сироп, [абпавсог] 

1) послѣ родиться (послѣ смерти огя- * 
ца или когда отецъ уже сдѣлалъ ду- 
ховное завѣщаніе); 2) ігор. при-нарос- 
тать. 

авпаііо, 5пі8, /. [абпавсог] родство по 
отцѣ. 

ОданШв, рагіер. и. абпавсог; 2) виЬві. 
родственникъ по отцѣ, 

вдпшив» оф. [а^пив] ягнячій; виЬві. 
а#пша, ае,/. (саго) ягнятина. 

а&пЗДо, бпія, /. [аяпоясо] 1) узнаваніе, 
признаніе; 2) познаніе, виі, апплі. 

&5ПІІО0, рагіер. и. аяповсо. 
авпотѳп, шів, п. [аб-потеп] прибав¬ 

леніе къ имени, прозвище. 
авпотіпаѣіо,бшв,/. [аб-потіпо] іегт. 

і. ритор, сопоставленіе двухъ словъ, 
сходныхъ по звуку, различныхъ по 
значенію, напр. атапііат, атепіішп. 

авповоо, пбгі, піішп, 8. [аб-повсо] 1) 
признавать, аііцает, Шіат, басепц 
отт.=допускать, 8оглашаться, при¬ 
знаваться, отпіа адпоері; 2) узна¬ 
вать, таігет; а. АпсЬівѳп, ѵеіегет 
атісат; 3) познавать, беот ѳх орегі- 
Ъав сдав; роёі. а. аигіЬив сапішп, $е- 
тііпт, елышать —. 

адопв, і, т. ягненокъ. 
&вО, 8#і, асішп, 3. 1) приводить въ дви¬ 
женіе— гнать, Ъоѵев, сарііѵов ргае 
ее, плѣнныхъ предъ собою; отт. 
ргаебат а$еге, уводить людей, скотъ; 
іегге еі адеге, уносить и уводить = 
грабить; ігор. а. тосѳш, кричать или 
говорить; а. апітит, испустить духъ, 
умереть; а. вршпаа, пѣниться; а. га- 
біееѳ, пускать корни; а. (ѳіа, бросать, 
метать — ; а. впЫісав, вбивать саам; 
Ь) преслѣдовать, садев а. аргов; ігор. 
а. аііциѳт іигіі, аііциет гейт, обви¬ 
нять; а. аіідпет бігів, проклинать; с) 
побуждать, подстрекать, аіідпет аб, 
іп аНцшб; б) подвигать, приближать, 
тіпеав Іиггевцае аб оррібшп; роёі. а. 
ее, идти, приходить; 2) (о времени) 
проводить, аіѳт, тііат гагі, аеіаіет 
іп Іііегів: ргіпсіріит аппі іпт а^еЪа- 
іог, тогда было начало года; циоішп 
аппшп а^ія? который тебѣ годъ? а^о 
аппшп тіеевітшп цпагіит, мнѣ 24-тыЙ 
годъ; Ь) аЬвЫ.^яшть, іпсиіііов а^іші; 
а. віпѳ Іе^іЪиа; 8) дѣйствовать, дѣ- 
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латъ, заниматься, а. гет, педоіішп; 
пііііі а.; 4ш<і адат? что мнѣ дѣлать? 
а. іогпт, производить судъ; а. рго- 
сопвиіаішп, ргаеіесіигат, занимать 
должность проконсула, префекта; а. 
біез іевіов, ігіитрЪшп, праздновать—; 
а. зііепіішп, хранить м.; а. сигат, за* 
ботнться; 5) аііпб, аііаз гее адеге, за¬ 
ниматься другимъ д., обращать вни¬ 
маніе на постороннія дѣла; отт. а.= 
обращать вниманіе, стараться, имѣть 
въ виду, Ьос аде; іб адеге, и! (пе) —; 
4) говорить, переговаривать, сот аіі- 
цио аіі^иісі^ (іе ге аіщиа, съ кѣмъ о 
чемъ; а. сит рориіо, говорить о чемъ 
къ народу, обратиться къ народу съ 
предложеніемъ и проч.: а. дгаііаз, 
благодарить; Ь) адііиг бе те аіщиа, 
идетъ рѣчь о чемъ: поп адііпг бе ѵес- 
ІідаІіЬив, дѣло идетъ не о доходахъ; 
адііпг сариі теши = жизнь моя въ 
опасности; адііог рориіі К, діогіа; 
отт. асішп еві, кончено; асішп еві 
бе те = я пропалъ; 5) представлять, 
особл. объ актеръ; а. рптаа рагіев, 
играть главную роль; а. ашісиш, 
играть роль друга; 6) іпіг. а) вести 
себя, поступать, а. іегосііег; Ьепе, 
шаіе а. сит аііцио; Ь) быть, находить¬ 
ся, а. ариб ргітов, сігса тагов, ргоре 
а тагі; 7) аде, адііе = іпіец. ну, лад¬ 
но, хорошо, а. аЪіІе; иногда прибавл. 
бит для усиленія: адебшп, адііебит; 
адевів — аде ві ѵіа. 

вдоп, опія, т. публичное состязаніе, 
публ. бой, зрѣлище. 

Адопаііа, ішп, п. и (роёі.) Іих Адопй- 
Іів, празднество въ честь Яна (балов). 

Л&ОПІ&, бгшп, п. — Адопаііа. 
адгагіив, аф. [адег] относящійся къ 

полю, къ землѣ; Іедев адгагіае, з. ка¬ 
сающіеся до раздѣленія обществен¬ 
наго поля (адег риЫісиа) между бѣд¬ 
ными гражданами; Ігіоттіг а., завѣ- 
дывающій раздѣл. обществ, п.; виЬві. 
адгагіі, бгшп, т. благопріятствующіе 
раздѣл. обществ, п. 

авгевйв, е, оф. [адег] X) полевой, ди¬ 
кій, раітае, соіптѣае; 2) сельскій, де¬ 
ревенскій, тііа, ѵевіііив; виЬві. адге- 
віів, іе, т. поселянинъ, крестьянинъ; 
8) ігор. необразованный, грубый, де- 
поз Ьотіпшп, уох; Ь) роёі. дикій, жес¬ 
токій, уиііов, ботілов. 

адргіооіа, аѳ, т. [адег-соіо] земледѣ¬ 
лецъ. 

Двгіооіа, ае, т. пот. ргорг. Сл. Лііііив 
Л. тесть историка Тацита. 

вдгіоиШо, бхив, /. [рлбко] = адгісиі- 
іига. 

адгісиііог, бгіа, т. [рлбко] = адгі- 
соіа. 

а^гіоиіійга, ае, /. [адег-соіо] земле¬ 
дѣліе. 

А^гідѳпШш, і, «. городъ на южн. бе¬ 
регу Сициліи; отт. Адгідѳпііпив, 
оф и Адгідѳпііпі, б гит, от. жители 
г. А. 

адгірѳіа, ае, т. [адег-реіо] домогаю¬ 
щійся поземельной собственности. 

А^гірра, Фамильное имя; отт. АдгІр- 
ріпѳпвіа, е, оф. Соіоша Адгірріп. 
городъ на Рейнѣ, нынѣ Кёльнъ; 
А^гірріпѳпѳѳв, жители этого г. 

А&гіррша, ае, /. женское имя въ Фа¬ 

миліи Адгірра. 
А^уібйв, еі, т. прозвище Аполлона, 
какъ бога-хранителя дорогъ. 

Авуііа, ае, /. городъ въ «Этруріи, въ 
послѣдствіи Саеге; отт. АдуШпив, 
аду. 

Адугіит, іі, «. городъ въ Сициліи; 
отт. Азугіѳпвін, е, аф. и виЬві. — 
пелвев, ішп, т. жители г. А. 

&Ь, іпіец. а! ахъ! 
Аііаіа, ае, Фамильное имя. 
Аѣагпа, ае, /. городъ въ Этруріи, 
аѣѳп, —, см. аел —. 
аіп, см. {до. 
А] ах, йсІ8, т. пот. ргорг. двухъ ге¬ 

роевъ троянской войны: а) сынъ Он- 
лея, царя Локриды; Ь) сынъ Теламо- 
на, царя о-ва С ал амин а. 

Ц)ѲПВ, іів, рагіср. и. адо; 2) аф. = аШг- 
таііѵив, утвердительный: ледалііа 
солігагіа а^епШшв. 

Ц)о, ѵегЪ. де/есі. говорить, утверждать; 
отт. аіп’ ем. аіапѳ, выраженіе удивле¬ 
нія = въ самомъ дѣлѣ? 

Аіин ЬооиИив, (Іюдиепв), голосъ — 
божество, предвѣщавшее римлянамъ 
нашествіе галловъ. 

аіа, ае,/. 1) крыло; Ь) плечо, особл. = 
подмышка; 2) крыло, Флангъ арміи, 
состоявш. изъ конницы, въ послѣдствіи 
изъ союзниковъ, отт. аіа = отрядъ 
союзниковъ; см. аіагіив. 

АІаЪапсіа, ае, /. и -ба, бгшп,». городъ 
въ Карія; отт. а) АІаЬапйѳпвіа, 
АІаЪапсІбйв, и АІаЪапсІёшіз, аф. 
Ь) АІаЪашІёпі, бгшп, т. и АІаЪап- 
(Іів, (ріиг. дгаес.) жители г. А. 

аіаЪагоЬѳв, см. агаЪагсЪев. 
аіаоѳг, сгів, сге, аф. бодрый, живой, 
проворный, веселый, 

аі&огііав, 5іів,/. [аіасег] бодрость^ жи¬ 
вость, веселость. 

аіасгіѣег, а&о. [аіасгів] бодро, провор¬ 
но, весело. 

аі&ра, ае, /. пощечина, оплеуха, 
аіагіив, и (рѣдко) аІХгіз, е, оф. на 
Флангѣ арміи находящійся (см. аіа, 2) 
отт. аіагіі, бгшп, т. войско, кото¬ 
рое выставляли союзники и которое 
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располагалось на Флангахъ рнмск. 
легіоновъ; аіагіае соЬогіев, пѣхота, 
а. едиііев или аіагіі, конница, 

аіаіив, аду. [аіа] крылатый, 
віашіа, ае,/. 1) жаворонокъ; 2) назва¬ 

ніе одного легіона въ Галліи, состав¬ 
леннаго Цезаремъ, вѣроятно, вслѣд¬ 
ствіе особл. украшенія на шлемѣ; аіап- 
бае, солдаты этого легіона; аіаибагот 
1е$іо. 

АІЪа» ае, /. 1) А. Ьоп^а, городъ въ Ла- 
ціумѣ, по преданію, основанный А ека¬ 
ніемъ, сыномъ Энея; отт. АІЪапиа, 
аду. и АІЪапі, о тот, т. жители это- 

. го г. 2) А. Гпсепііа или А. Магвотош, 
городъ въ Самніумѣ; отт. АІЪѳпвІв, 
е, аду. и АІЪѳпѳѳв, іиш, т. жители 
г. А. Ф. 

АІЪапі, бгшп, т. 1) см. АІЪа, 1. 2) жи¬ 
тели области АІЪапіа, ае,/. на бере¬ 
гу Каспійскаго моря. 

вІЪаІав, аду. [аІЬо] одѣтый въ бѣлое 
платье. 

АІЪѳпвів, е, асу. см. АІЪа, 2. 
аІЪѳо, иі, — 2. быть бѣлымъ, бѣлить¬ 

ся; аІЬепІѳ соеіо, когда начало свѣ¬ 
тать, на разсвѣтѣ. 

аІЪѳвоо, Ьиі, — 8. [аІЬео] 1) бѣлѣть, 
становиться бѣлымъ; 2) = свѣтлѣть; 
Іпх аІЬевсіі, разсвѣтаетъ. 

аіЪіоо, 1. [аІЬив] быть бѣлымъ, бѣло¬ 
ватымъ. 

аІЪісІив, асу. [аІЬив] бѣловатый. 
АІЫпив, і, т. Фамильное имя. 
АІЪіогц боІ8,/. древнее названіе Бри¬ 
таніи. 

АІЪів, іѳ, т. рѣка Эльба. 
АІЪіив, родовое имя; отт. АІЪіапив, 
асу. 

аІЪйІив, асу. [аІЬив] бѣловатый; отт. 
АІЪпіа ае, /. а) древнее названіе рѣ¬ 
ки Тиора; Ь) А. или АІЪиІаѳ (адпае) 
сѣрные источники близъ Тибура. 

аІЪпт, і, п. см. аІЪов, 2. 
АІЪйпѳа, ае, /. важнѣйшій изъ сѣр¬ 
ныхъ источниковъ близъ Тибура, см. 
АІЪиІа, Ъ. 

АІЪигаов, і, т. гора въ Луканіи. 
аІЪив, аду. 1) бѣлый, соіог, бепіев, е^иі^ 
ргоѵегЬ. аІЬив ап аіег віі, певсіо = я 
не забочусь объ этомъ, мнѣ все рав¬ 
но; аІЪів ргаесштеге едаів, далеко 
превосходить; аІЪа атів = рѣдкость; 
Ь) свѣтлый, ясный, віеііа; роёі. ѵеп- 
іпв а., в. безъ дождя; ігор. благо¬ 
пріятный, счастливый, віеііа; 2) виЪві. 
аІЬиш, і, п. бѣлое, бѣлый цвѣтъ; а. 
оті бѣлокъ; аіѣо роііге, выбѣлить: 
Ь) бѣлая доска, на к-оЙ а) верховный 
жрецъ (ропІіГех тахітпв) записывалъ 
главнѣйшія событія, геіегге іп аІЪит; 
Ь) на к-ой преторъ, при вступленіи 

въ должность, обнародовалъ правила, 
которыми намѣренъ былъ руковод¬ 
ствоваться; ее &б а. ігапвіегге = об¬ 
ратиться къ эдиктамъ, приступить 
къ изученію эдиктовъ претора; с) а. 
^ибісит, списокъ судьямъ. 

Аіоаеив, і, т. греческій лирическій 
поэтъ, отт. аду. Аіоаіоив. 

Аіоатѳпев, ів, т. скульпторъ, уче¬ 
никъ Фидія. 

АІсаІЪое, ев, /. акрополь въ Мегарѣ. 
АІсаІЪоив, і, т. сынъ Пелопса, окру¬ 
жившій Мегару стѣною. 

аіоѳйо, іпів, /. алкидъ, зимородокъ 
(птица). 

Аіоѳвіів, Іібів, и Аіеевіѳ, ев, /. супру¬ 
га Адмета (см. Айтѳіив), пожертво¬ 
вавшая жизнію за своего мужа. 

аісев, іб, /. лось. 
Аіобтів, еі и еов, т отецъ Амоитріона, 
дѣдъ Геркулеса; отт. Аіоійев, ае, 
т. = Негсаіев. 

АІоІЫ&гіѳв, ів, т. аѳинянинъ, совре¬ 
менникъ Сократа. 

АІоісШпав, ае, т греческій риторъ, 
ученикъ Горгіи. 

Аіоісіѳв, ае, т. см. Аіоепв. 
Аіоітѳйе» ев, /. мать Язона. 
Аіоіпоив, і, т. царь Феаковъ на остро¬ 

вѣ ПІеріи; его роскошная жизнь во¬ 
шла въ пословицу, отт. АІОІПОІ ]и- 
ѵѳпіив = люди изнѣженные. 

АІОІв, ібів, /. «сильная» прозвище Ми¬ 
нервы. 

Аіотаѳоп, бпів, го. сынъ Амфіарая, 
убійца матери своей Эрифилы; отт. 
Аіотаѳоп іив, аду. 

Аіот&п, алія, т. греческій лирическій 
поэтъ; отт. Аіотапіив, аду. 

Аіотѳпа, ае, /. супруга Амфитріона, 
мать Геркулеса. 

аіоуоп, бпів, /. алкидъ, зимородокъ 
(птица морская); отт. аІсуопЗив, аду. 
и аісуопбит, і, п. (тебісатеп) родъ 
морской пѣнки, употребл. какъ ле¬ 
карство. 

Аіоуопѳ, ев, /. 1) дочь Эола; 2) дочь 
Атласа. 

аіѳа, ае, /. 1) кость (игральная); отт 
]асІа аіеа еві = жребій брошенъ; 
]асІа аіеа евіоі на счастье! 2) чаще 
игра въ кости, азартная игра, Ішіеге 
аіей, играть въ кости; Ъ) (гор. рискъ, 
случайность, геш іп аіеат баге, сот- 
тіиегѳ, рисковать чѣмъ; аіеа шеві 
аіісаі геі, дѣло сопряжено съ опасно¬ 
стію; аіеа Ъе№ Іпіа еві, война не 
представляетъ опасности; іп бпЫ&хп 
аіеат іге, пуститься на удачу. 

аіѳаіог, бгів, т. [аіеа] играющій въ 
кости, игрокъ. 

аіѳаіогіив, аду. [аіёаіог] относящійся 
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къ игроку, игорный; а. бапшшп, про¬ 
игрышъ. 

аіео, Есів, я. и аіѳх, Бсів, с. рыбнцй 
разсолъ. 

Ліѳоіо, ов, /. одна изъ трехъ фурій. 
Аіѳіі оатрі, равнина въ Киликіи. 
Аіѳтоп, бпів, пи аргивянинъ, основа¬ 

тель Кротоны въ ннжя. Италіи; отт. 
Ліѳтопісіѳв, ае, т. сынъ А. = Мув- 
сеіив. 

&1ев, ііів, 1) аф. окрыленный, крыла¬ 
тый; ігор. скорый, быстрый, ѵепіив; 
2) пиЬві. т. и/. птица; а Іотія или 
ге#іа, орелъ; а. Іипопів, павлинъ; а. 
Раііабів, сова; а. аІЬиз или сапогия, 
лебедь; аіііев, птицы, по полету ко¬ 
торыхъ предвѣщали авгуры (см. овсі- 
пез), отт. аіев = предзнаменованіе, 
примѣта: аіііе Ьопа, таіа. 

Ліева, -впв, см. Н&1-. 
Аіёвіа, ае, /. городъ въ Галліи. 
Ліебгіит, іі, л. городъ въ Лаціумѣ; 
Аіѳіхіпѳпзѳв, іот или Аіѳігіпаіѳв, 
ішп, т. жители г. А. 

Ліепая, ае, т. потомокъ Геркулеса, 
родоначальникъ знаменитаго рода 
Алевадовъ въ Ѳессаліи (Аіѳшкіаѳ, 
Ігшп). 

аіех, см. аіес. 
Аіѳхапсіег, (ігі, т. I) сынъ Пріама == 
Рагіа; 2) пот. ргорг. нѣкоторыхъ ца¬ 
рей въ Эпирѣ и Македоніи; 8) А. РЪе- 
гаепв, тиранъ въ Ѳессаліи. 

Аівхахиігіа, или ба, ае, /. названіе нѣ¬ 
которыхъ городовъ, особ а. г. въ Егип¬ 
тѣ; отт. Аіехапсігтпа, ад]. Ъеііпт 
А. война Цезаря въ Египтѣ. 

АНёхшв, і, т. Фамильное имя; Р. А. 
Уагоз, знаменитый юристъ, жившій 
въ началѣ 1-го столѣтія по Р. X. 

АШпз, іі, т. Фамильное имя; С. А. 
другъ Цицерона. 

&1&&, ае, /. морская трава, пороетъ. 
аідоо, Іаі, — 2. эябнуть, мервнуть. 
аідовоо, аіаі, — 8. 1) холодѣть, про¬ 

стывать; 2) простужаться. 
аі&ійив, аф. [а1$ео] холодный. 
АЛдойив, і, пи гора въ Лаціумѣ; отт. 
а) А1&і<іат, і, п. городокъ на горѣ 
Алгидѣ; Ь) АІвМив, оф. іегга А. 

ті^ог, бгів, т. [а1#ео] холодъ. 
а1«овиа, аф. [а1$а] поросшій морскою 

травою. 
АШц = АШа. 
Аііаотоп, см. Наііаотоп. 
&1І&8, адѵ. [аііив] 4) въ другое время, 
въ другой разъ, ріига всгіЬетпл а.; 
аііаз — аііав, то — то; аііаа аііиб, то 
одно, то другое; аііаз, аііівг, то такъ, 
то иначе; 2) въ другомъ мѣстѣ, въ дру¬ 
гихъ мѣстахъ; ігор. въ другихъ слу¬ 
чаяхъ; поп а. циаш^не иначе, какъ. 

аІіЫ, адѵ. [аііив] гдѣ-либо въ другомъ 
мѣстѣ, а. іпѵепіез иногда = у дру¬ 
гихъ н.; аІіЬі — аІіЬі, здѣсь — тамъ; 
аІіЬі, аііив, одинъ здѣсь, другой тамъ. 

&І10&, ае, /. 1) полба, родъ шценицы; 
2) напитокъ, приготовленный изъ 
этой пшеницы. 

аІіопЫ, асіѵ. [аііциів] гдѣ-нибудь, гдѣ- 
либо. 

аііошіеіѳ, асіѵ. [аіщпів] откуда-нибудь, 
аііѳпаііо, опів, /. [аііепо] 1) отчужде¬ 
ніе — уступка, продажа, передача; 2) 
ігор. отпадете, а. ехегсііия аЬ аііцио; 
Ь) безпамятство; а. тепіів, безуміе, 

аііѳпі^ёпа, ае, [а1іепив-яі#по] гдѣ-ли¬ 
бо въ другомъ мѣстѣ родившійся, 
иностранный, чужеземный; виЪві. 
иностранецъ. 

аііѳпіяёпив, аф. [аііепиз-^і^по] ино¬ 
родный, чужеземный; ігор. разнород¬ 
ный. 

аііепо, 1. [аііепив] 1) отчуждать—усту^ 
патъ, продавать, ботшп; Ь) удалять, 
а. оссіяов (—унести, увести); ігор. 
апітів аііепаіів а тетогіа регіеиіі, 
когда удалена была всякая мысль объ 
опасности; 2) ігор отчуждать, откло¬ 
нять, отвращать, аііциет, апітит, 
тепіет аііефив; Итоге випі аѣ ѳо 
аііепаіі; а. а ее Ъопов, отвратить серд¬ 
ца всѣхъ добрыхъ, лишить себя люб-, 
ви всѣхъ добрыхъ; швпіав аііепаіае, 
отложившіеся о. 3) а. тепіет аіісиіив^ 
аіісиі, свести кого съ ума; аііепап 
или аііепагі тепіе, зепзіЪиз, не пом¬ 

нить себя, быть внѣ себя, сойти съ 
ума; аііепаіив &<1 ИЪібіпет апіто, внѣ 
себя отъ сильнаго желанія; ѵеіиі аііе^ 
паіив 8епзіЪиз, какъ безумный, 

аііепив, аф. [аііив] 1) другому принад¬ 
лежащій, чужой, ресипіа, тогев; аеа 
аііепит, долгъ, долги; отт. зыЪві. 
аііепит, і, п. чужое добро: аііѳпі ар- 
реіепя, виі ргоіивив; 1аг#ігі бе (ех) 
аііепо; 2) не родной, чужой, незнако¬ 
мый, кото; 3) ігор. чуждый, непрк- 
надлежащіЙ, несообразный, аііепит 
еві а ѵііа теа, біяпііаіе; (рѣдко) а. геі 
аіісиі и геі аіісиіив; Ь) неудобный, не¬ 
благопріятный, Іосив, іетрив; с) не¬ 
знакомый, несвѣдущій, кото поп а. 
іп іііегів; ф нерасположенный, небла¬ 
госклонный, кото а. а Іііегів, аѣ аіі- 
<шо; (рѣдко) а. аіісиі геі 

ЛШЪе, йгит = ЛІШЬѳ. 
аіі^ѳг, бга, ёгит, аф. [аіа-дего] крыла¬ 

тый. 
аіітѳпіагіив, аф. [аіітепіит] къ пи¬ 
щѣ, къ продовольствію относящійся, 

аіітепіит, і, л. [аіо] пища, 
аіітбпіа, ае, /. и -піот, іі, п. [аіо] 
пропитаніе, содержаніе. 
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аііо, адѵ. [аііив] въ другое мѣсто, въ 
другую сторону; аііо цио, въ другое 
какое-либо мѣсто; аііив аііо, одинъ 
въ эту сторону, другой въ другую 
сторону; аііо аЦие аііо, въ разныя 
стороны; ігор. Ьос аііо вресіаі, это 
клонится къ другому. 

аИодиі, или аНодиш, ад#. 1) впрочемъ, 
ігіитрЬаіит еві бе іііів, а. уісіогіа 
тііів Іиіі; 2) вообще, еі аі^иіп .... 
еі —, какъ вообще .... такъ н — 3) 
въ противномъ случаѣ, Ъгетііаа соп- 
себепба еві, ві саива регтіііеі, аііо- 
^иш еіс. 

аііоптт, или -вив, адѵ. [аііо-ѵегвит] 
въ какое ннбудь другое мѣсто, въ 
другую сторону; ігор. ассіреге аііяиіб 
а. толковать что въ другую сторону, 
принимать въ иномъ смыслѣ, 

аіірѳв, ббів, аф. [аіа-рев] имѣющій 
крылья на ногахъ; ігор. быстроногій. 

ЛІірЬаѳ, АІірЬапив, ем. А11-. 
аііріѳв, ае, т. І) у грекоеъ: занимаю¬ 
щійся натираніемъ мазью въ пале¬ 
страхъ; отт.=смотритель палестры; 
2) у римлянъ: рабъ, занимающійся 
натираніемъ мазью въ банѣ. 

аН(}и&, адѵ. [аіщиів] какимъ-нибудь 
путемъ; ігор. какимъ-нибудь обра¬ 
зомъ, какъ-нибудь. 

аЦдиат-сИи, обо. нѣсколько времени, 
въ продолженіе нѣкотораго вре¬ 
мени. 

аііфхат-тиііиа, оф. довольно многій; 
ѵеаігит аіщиат тиііі, довольно мно¬ 
гіе изъ васъ. 

аііфіашііи = аіщиатбіи. 
аіі-фіапсіо, адѵ. 1) когда-нибудь, ког¬ 
да-либо, всгіЬѳ аб ше а.; ві а.; Іапбет 
а. = наконецъ, насилу; 2) = иногда. 

аИдиапМврег, ад#, нѣкоторое время. 
аИдиапіо, см. аіі^иапіив, с. 
аіідиапійіия, аф. [детіп. отъ аіщиап- 

іиѳ] немногій, малый; отт. еиЬН. аіі- 
^иап^Шит, і, п. малость, 

аіідиапіив, аф. немалый, порядоч¬ 
ный, пшпегпв, враііит; отт. а) $иЪ$і. 
-іиш, і, «. а іпіегѵаііі = порядочный 
промежутокъ; іп а. аШіибіпІ8, до по¬ 
рядочной высоты; Ь) ад#, аіщиапіат, 
немало, порядочно, огаііо ге^ів вит 
а. тоѵіі; с) (аЪІ.) аі^иапіо при сроен, 
ст. = многимъ, гораздо, а. сгибеііог. 

аіідиа-іёпив, ад#, до нѣкоторой сте¬ 
пени. 

аііфіі, (аіі^иів) аІЦпа, аііяиоб (аф.) и 
аііциіа (еиЬві.) 1) кто-нибудь, какой- 
нибудь, аііфіів ѵевігит, ех ѵоЪів; а 
савив, беігітепіит; аіщио тобо, ка- 
кимъ-вибудь образомъ; иногда аіі- 
^шб = въ чемъ-нибудь или сколько 
ни будь: виЫеуаге аіщиет а. 2) при 

числит, ил. какіе-нибудь, около, ѵі- 
яіпіі а. аппі. 

аіщиі-ріат, аіщиа-ріат, аі^иіб-ріат, 
какой-нибудь, какой-нибудь другой, 

аіідио, адѵ. куда-нибудь. 
аІІдиоі, пит. іпд&. нѣсколько, 
аіідиоііѳв, адѵ. [аі^иоі] нѣсколько 
разъ. 

▲Иво, опія, т. крѣпостца при рѣкѣ 
Дилле. 

аШѳг, адѵ. [аііив] иначе, другимъ обра¬ 
зомъ; аііив а, одинъ такъ, другой 
иначе; аіііег аЦиѳ (ас, чиат) иначе 
нежели. 

аііійга, ае, /. [аіо] пропитаніе. 
аІі-иЪі, адѵ. = аІіЪі. 
аіішп, іі, «. — аШшп. 
аІІ-ипйѳ, адѵ. изъ какого-либо другаго 
мѣста, съ другой стороны; аИі а. 
одинъ отсюда, другой оттуда; Ьос 
рѳпбеі а. это зависитъ очъ чего-либо 
другаго; а. віаге, вепііге « принадле¬ 
жать къ другой партіи, 

аііив, а, иб, аф. (реп. аііив, даі. аііі) 1) 
другой; аііив аііо іетроге, одинъ въ 
одно, другой въ другое время; аііив 
аііо тоге ѵіѵипі, каждый живетъ по- 
своему; аііив ѳх аііо, вирѳг или рові 
аііиш, одинъ за другимъ; а. аЦие а. 
или а. а1іив<$ие, то одинъ, то другой; 
Ь) съ слпдующ. аЦие (ас), піві, циахп 
иди аЫаі. — другой — нежели: 1оп#е 
аііа ас іи вслЪів; аііив еввет аЦие 
пипс вит; піЫІ аііпб диат =* іапішп 
тобо, только: піЬі! а. ^иат абтопе¬ 
шив, мы только напоминаемъ; іп аііа 
ошпіа іге (ігапаігѳ, бівсебѳге) = быть 
противоположнаго мнѣнія; 2) = геіі- 
диив, сеіегі, прочій, остальной, а. пші- 
Іііибо; 3) (рибко) аііег: био Нота- 
іи аііив аирег аііиш; аііив диоцие 
сопвиі. 

аііив-тббі, аф. другаго рода, 
аііив-тія, аф. другой кто-нибудь. 
аІ-ІаЪог, 1 ара ив в., ІаЬі, 8* дероп. тихо 
или незамѣтнымъ образомъ прибли¬ 
жаться, апдиів а. ѳх оссиііо; ап1щи1а 
аІІаЬішиг огіа {пристаемъ); ва^іііа аі- 
іарва еаі ѵіго (попала въ —); Гаша а. 
аигеа аіісідив, доходитъ до — . 

аЫаЬого, 1. еще трудиться; а. аіідоіб 
аіісиі геі, трудомъ присоединить, при¬ 
бавить что къ чему. 

&1-1&огіто, 1. плакать при чемъ. 
аііарвив, ив, т. [аІІаЬог] тихое или не¬ 

замѣтное приближеніе, 
аі-іаіго, 1. лаять на кого; ігор. бра¬ 

нить, поносить, злословить, аІЦиѳт. 
аііаіив, рагіср. и. аіГего. 
аііѳоіо, Ь [аііісіо] приманивать, при¬ 

влекать. 
АІІеоіо, см. Ліеоіо. 



аііеоіав аііе 31 

&1ІѲОІОЯ, рагіср. и. аііісіо или аШ$о. 
аНедаііо, бпія, /. [а113#о] отправленіе, 
присыханіе, особл. посредником, пере- 
юеорщикоеъ. 

іі аі-іѳ^о, 1* 1) отправлять, присылать, 
атков ад аіщпет или аііспі; а11ѳ#аІі 
аііфцпв, посланные, послы; 2) при¬ 
водить въ доказательство, ссылаться 
на-, а. ехетріат, тегііа впа. 

3. аЫддо, 1в#і, Іесйш, 8. выбирать, 
по выбору причислять, а. аіщиет іп 
вепаішп, іпіег раігісіов. 

аііѳвогіа, ае,/. аллегорія, иносказаніе, 
аііеѵатѳпіит, і, п. [аіібѵо] облегчи¬ 

тельное средство, облегченіе, 
аііѳѵаеіо, бпів, /. [аіібѵо] 1) поднима¬ 
ніе, приподниманіе; 2) облегченіе, 
смягченіе. 

1» аі-іёѵо, 1* [Іеѵів] 1) дѣлать легче, об¬ 
легчать, опив; 2) поднимать, припод¬ 
нимать, аіщпет, аіщиід шали; а. ее 
сіірео, приподняться опираясь на 
щитъ; 8) ігор. поддерживать, помо¬ 
гать, ободрять, аіідпет; а. аІцесіов, 
ободрять упавшихъ духомъ; аііѳѵог, 
^пшп . Ілав Іііетаа 1е#о; Ь) облегчать, 
уменьшать, а. воШсіІидшет аіісіупв, 
аііогпт аегатпат. 

3» аі-іѳѵо, 1* [Івтія] выглаживать, вы¬ 
равнивать, 

аііех = аіѳх. 
АШіц ае,/. рѣка въ ЛаціумЪ; опт. 
▲Шѳпѳів, е, оф. ри^па А. пораже¬ 
ніе римлянъ въ 890 г. до Р. X. 

аШое-і&оіо, &сі, Іасішп, 8. = аііісіо. 
аШоіо, ехі, есішп, 8. приманивать, 
привлекать, аіщпеш ргаетіів; а. Ъе- 
детоіепііат аіісщпв, снискать чью 
благосклонность. 

аШбо, Іяі, Іашп, 8. [ад-1аедо] ударить, 
ад аіщпід, геі аііспі, обо что; аШш 
удариться, быть разбитымъ, ігор. пре¬ 
терпѣть неудачу. 

АШепвів, см. АШа. 
▲ІШЬѳ, Ігат,/. городъ въ Самніумѣ; 
опт. АІШЬішв, оф. и АШІЬпі, 
огпш, т. жители г. А. 

&1-1І&0, і, і) привязывать, Ьотіпет 
ад аіщпід; о) = связывать, аіідпет: 
с) перевязывать, сарпі, тпідпя; 2) 
ігор. связывать, обязывать, Іѳх а. 
отпев; а. аі^пет ЪепеЯсіо; а. ее 
всеіеге, сдѣлаться виновнымъ въ пре¬ 
ступленіи. 

аІ-ІШО, Ібті, Шшп, 8. 1) намазывать; 
а. геі аііспі соіогеш. покрыть что 
краскою; ві&пит геі аііспі, отмѣтить 
что знакомъ; 2) ігор. марать, а. аііспі 
ѵіііа вшц заразить кого своими поро¬ 
ками. 

▲ШрЬае, АІШае. 
аіііптп, і, п. чеснокъ. 

АНоЪгодов, пт, т. (аіпд. АПоЪгох, 
о^ів) племя въ юго-воот. части Гал¬ 
ліи; отт. ЛПоЪгодооив» аф. 

аііоойііо, бпів, /. [аі^иог] обраще¬ 
ніе рѣчи къ кому, особл. = ободреніе, 
утѣшеніе. 

аііодиішп, іі, л. [аі^пог] рѣчь, обра¬ 
щенная къ кому; слова, сказанныя 
кому, особл. въ одобреніе, въ утѣшеніе. 

аЫодиог» 1с^ииіп8 (ІосЗіия) в., Ібфіі, 
8. (іероп. обращать рѣчь къ кому, 
говорить кому, особл. = ободрять, 
аіщпеш. 

аі-ійоео, хі,—2. свѣтить. 
аПиоіп-, см. аіисід-. 
аі-ійдо, Іиві, Іияшп, 8. 1) играть, шу¬ 
тить, аііспі, ад аііфдет, ад аіщиід, 
чѣмъ, кѣмъ, съ кѣмъ; аііадепя діхіі,' 
сказалъ въ шутку; 2) тихо, какъ-бы 
игриво приближаться, таге аііидіі 
Іііогі, м. плещется о берегъ; также 
ігапв. Яисіпв аііпдппі аіщиід ад ре¬ 
дев аіісфив, волны прибиваютъ что 
къ —. 

аі-іио, іпі, — 8. омывать, Авіа гпЪго 
тагі аііпііпг. 

аіійуіѳв, еі, /. [аііио] вода накопив¬ 
шаяся или оставшаяся отъ разлитія 
рѣки, полой. 

аіійчіо, бпІ8, /. [аііио] наносъ, нанос¬ 
ная земля. 

Аіто, бпів, т. рѣчка близъ Рина, 
аідшв, оф. [аіо] питательный; ігор. 

благодѣтельный, благодатный, 
аіпвия, аф. [аіппв] ольховый, 
аіппв, і,/. 1) ольха; 2) роН. — судно, 

челнокъ. 
аіо, аіиі, аіішп (аіііит), 8. питать, кор¬ 
мить; а. ехегсіішп, содержать войско; 
ігор. питать, а. врет; а. аіщпет, под¬ 
держивать кого, 

аіоѳ, ев,/, алой, растеніе. 
Аіобйв, бі или еов, т. гигантъ, су¬ 

пругъ Ифкмедіи; отт. Аіоідае, агат, 
т. сыновья А. 

Аідрѳ, ев, /. городъ въ Локридѣ опунт. 
А1рѲ8, ішп, /. альпійскія горы; отт. 
Аіріоия, и Аіріпшц аф. альпійскій. 

Аіріпі, бгат, т. жители альпійскихъ 
горъ. 

Аірпеов, ѳі, т. рѣка, въ Пелопоннезѣ, 
отт. АІрЬёив, оф. «АІрЬѳіая, Йдів; 
/. прозвище Аретузы, супруги бога 
рѣки Алоея. 

АІ8ІШП, іі, п. городъ въ Этруріи; 
отт. Аівіепвів, ѳ, аф. и Аідіѳпае, 
ія, п. помѣстье Помпея близъ г. А. 

аівов, оф. [аі^ео] прохладный, холод¬ 
ный. 

аПагіа, ішп, п. жертвенникъ, алтарь, 
аііѳ, айѵ. [аіілв] 1) высоко; аіііпв ее 

іоИеге, подняться выше; 2) глубоко. 
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репеігаге; ігор. аіііпв регврісегѳ, 
глубже всматриваться, вникать; аііе 
реіеге, гереіеге аІЦпід, начать рѣчь 
издалека; аШов ехредіге, начать съ 
предъидущихъ обстоятельствъ, 

аііег, ёга, 8пш, аф. 1) другой (изъ 
двухъ, сроен. аііав) сопваі а., а. соп- 
впішп, другой к. или одинъ изъ кон¬ 
суловъ; піѣіі аііегіив салва іасіі, 
который ничего не дѣлаетъ для дру¬ 
гаго, ради ближняго; а. іасііо, рагя, 
другая или противная сторона; шша 
еі аііег, ивив аііе^ие, одинъ, другой, 
= нѣкоторые, иные; аііегшп іапішп 
= вдвое; 2) = второй, аііег (еі) ѵі- 
сеаішиа діев, 22-оЙ день, 

аііегоаііо, бпів, /. [аііегсог] споръ, 
аііегсаіог, 5гів, т. [аііегсог] спор¬ 
щикъ. 

аііегоог, 1. дероп. спорить, сит аіщио, 
іпіег ее. 

аііегпѳ, адв. [аііегпив] поперемѣнно. 
аііегпо, 1* [аііептв] 1) поперемѣнно 
дѣлать, приносить, давать и проч. 
^иае<Iат агЬогеа аііетапі Ггисіит, 
нѣкоторыя деревья приносятъ плоды 
каждыя два года; 2) перемѣнять, 
8ѳпіепіі&хп; а. ѵісев, чередоваться; 
Ъ) іпіг. перемѣняться; ігор. коле¬ 
баться. 

аііегпав, аф. [аііег] одинъ за дру¬ 
гимъ, поперемѣнно бывающій, дѣ¬ 
лающійся, происходящій, перемѣн¬ 
ный; аііегпі веппопев = разговоръ; 
аііегпів ахшів, каждые два года; аі¬ 
іегпі У6Г8П8, поперемѣнное пѣніе или 
чаще = аііегпі редев, поперемѣнно 
то шестистопный, то пятистопный 
стихъ; роёі. а. реде іеггат ^иа^е^е 
= танцовать; отт. аііегпів (ас. ѵі- 
сіЬов) = айѵ. поперемѣнно. 

аііег-аіег, аііегпіга, аііегаігат, аф. 
одинъ изъ двухъ, который-нибудь 
изъ двухъ, тотъ или другой. 

аШ-оіпоіаз, аф. высоко подпоясан¬ 
ный. 

аШІів, е, аф. [аіо] откормленный, 
Ьов; отт. еиЬеі. аііііів, іѳ, /. (ас. аѵів) 
откорм, живность, особл. курица; ігор. 
а. бое, богатое приданое. 

аШ-вбпав, аф. съ высоты звенящій, 
гремящій; ігор. громкій, громоглас¬ 
ный. 

аШ-іопапа, іів, аф. высоко, съ высо¬ 
ты гремящій. 

аііііисіо, іпів, /. [аііив] 1) вышина, 
высота, агЬогів, шопііиш; ігор. воз¬ 
вышенность, величіе, апіші, ^Іогіае; 
2) глубина, дитіпів, тагів; ігор. не¬ 
постижимость, скрытность, апіші. 

аШавсаІив, аф. [йетіп. отъ аііив] до¬ 
вольно ВЫСОКІЙ. 

аШ-тоІ&шц аф. высоко летающій, 
аііог, бгів, т. и аіігіх, Ісів, /. [аіо] пи¬ 

татель, -ница; воспитатель, -ница; 
іегга аіігіх, родина. 

аііав, аф. 1) высокій, топе, тигле; 
ігор. а. <1і#пі1&ііб угадав; Ь) возвы¬ 
шенный, величественный, апухшв, 
тепе, ЛпрНег; с) (о голосѣ) громкій, 
звонкій, ѵох, вопив; 2) глубокій, 
таге, ѵиіпив, гадіх; ігор. вопшлв, 
вііепііит; Ъ) глубокій — непости¬ 
жимый, апітив; с) роёі. = древній, 
вап^иів, допв; 8) еиЬеі. а Нот, і, п. 
= а) высота, іп аііо; роёі. = сое- 
Іит; Ь) глубина, ех аііо етег^еге; 
ігор. ех аііо реіеге=а1іе р. см. аііе; 
с) открытое море, ргоѵеЪі іп аіішп, 
^асіагі іп аііо. 

аіиоіп&ііо, бпів,/. [аіисіпог] безсмы¬ 
сленное болтаніе, бреднн. 

аіиоіпог, 1. йероп. говорить вздоръ, 
бредить. 

аішпѳп, Іпів, п. квасцы, 
аіишпов, і, т. и -па, ае, /. [аіо] пито¬ 
мецъ, воспитанникъ, -вица; ігор. а. 
Ріаіопів, ученикъ П. 

Аіопііат, іі, п. городъ на сѣв. берегу 
Сициліи; отт. Аіапішав, аф. и 
Аішіііпі, огит, т. жители г. А. 

аійіа, ае, /. мягкая кожа, замша, лай¬ 
ка; ігор. вещь, сдѣланная изъ нея: 
башмакъ, ремень и проч. 

аітѳёге, ів, п. = аіѵеагішп. 
аіѵѳагіит, іі, п. [аіѵеив] улей, пчель¬ 
никъ. 

аіѵёоіиа, і, т. [йетт. отъ аіѵеив] ко- 
рытцо, челнокъ н т. д. см. аіѵеив; 
часто = аіѵеив, 4. КВ. Ыѵ. 28, 46, 
въ яз. ѳоен. туръ (корзина съ зем¬ 
лею). 

&1теиѳ, еі, т. (имѣющее продолговатое 
углубленіе) 1) корыто; 2) нижняя часть 
корабля, а. паѵів; отт. роН. — судно, 
чёлнъ; 3) бассейнъ, русло рѣки, ех 
тедіо аіѵео; а. йитіпів; 4) доска зер- 
нев&я, отт. — зернь, игра въ кости; 
6) а. агЬогів, дупло (Тійу.). 

аітпв, і,/. желудокъ. 
Ліуаііѳв, ів, и еі, т. царь лидійскій, 

отецъ Креза. 
Аіувіа, ши -8а, ае,/. городъ въ Акар- 
наніи. 

ашаЪШа, е, аф. [ато] любезный 
милый. 

атаЪШіае, йіів, /. [атаЪШв] любез¬ 
ность. 

атаЪШіег, адю. [атаЬШв] любезно, 
съ любовью. 

АтаШхеа, ае, /. 1) дочь критскаго 
царя Мелисса, которая кориила Юпи¬ 
тера козьимъ молокомъ; сопвш Атаі- 
іЪеае = сопш соріае, рогъ изобилія; 
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2) АтаШіѳа или АтаШіѳшп, еі, п. 
святилище А. 

атапдаііо, 5пів, /..[атапбо] отправ¬ 
леніе, удаленіе. 

атапйо, 1. удалять, отправлять. 
Ат&иіоивгАдпааіѳіівѳв,^*. Атапав. 
атапв, рагіср. іл. ато; 2) оф. лю¬ 

бящій, уважающій, раігіае, ѵегііаіів; 
*иЪ$і. другъ, а. аіісіцив; 5) ласковый, 
нѣжный, тегЬа, потеп. 

ат&піег, аде. [атапз] любезно, лас¬ 
ково. 

А ш ап Тіа, ае, /. городъ въ Иллиріи; 
ожж. Атапііапі ши АтапТТпі, 
огшп, ж. жители г. А. 

ахпапиепаів, іа, ж. [а-тапив] писецъ. 
Ат&шш, і, ж. горный хребетъ, отдѣ¬ 

ляющій Киликію отъ Сиріи* отт. 
Аташопи, аф. и Атапіепвев, 
іит, ж. жители Аланскихъ горъ, 

атагаоов, і, с. и -сшп, і, п. аларакъ, 
растеніе. 

аххшгапТав, і, ж. амарантъ, тысячѳ- 
цвѣтъ. 

ашаге, шк>. [ашашя] горько; ігор. яз¬ 
вительно, колко. 

ахпагіТшІо, шіа, /. [ашагпв] горькость, 
горечь. 

атагог, огіз, ж. роёі. = атагіішіо. 
АтагиІѳпТпв, оф*. [<2етт. отъ атагиа] 

горьковатый. 
атагов, оф. 1) горькій; 2) ігор. про¬ 
тивный, непріятный, несносный, обог, 
8оаііи8; Ь) язвительный, колкій, бісіа. 

АтагупіЫв, Ібів, /. прозвище Діаны. 
Атавепшц і, ж. рѣка въ Лаціулѣ. 
ат&віив, іі, ж. [ато] любовникъ. 
АтавТгів, іа, /. городъ въ Пдолагоніи; 

отт. Ат&вігі&оив, оф. и Атав- 
Тгіапі, бгит, ж. жители г. А. 

АтАТЬпв, ипіія, /. городъ на островѣ 
Кипрѣ съ хралолъ Венеры; ожж. 
Аш&ТЬовІДопв, аф. и АшаТЬшіа, 
ае, /. = Ѵепив. 

атаіог, бгіа, ж. [ато] 1) любитель, 
охотникъ, почитатель, апіциііаіія, 
заріепііае; 2) любовникъ. 

атаТогіѳ, адѵ. [атаіогіиа] влюбленно, 
нѣжно. 

атаіогіив, аф. [атаіог^ любовный; 
ожж. шиЬѣі. атаібгіит, іі, п. любов¬ 
ный напитокъ. 

атаігіх, Ісіа, /. [ато] 1) любитель¬ 
ница; 2) любовница. 

А таи ап, бпів, /. алазонка; отт. а) 
Атаидпів, кПа, /. = Атакой; Ь) 
Атаиопіопв и Атавдпішц оф\ 
алаэонскій; тіг А.^Гнпполигь, сынъ 
Тезея н амазонки. 

атЬаоТпв, і, ж. вассалъ. 
атЬедев, пт, /. рЫг. (гіпд. только 
аЫ -$е) 1) н впрял ая дорога, крюкъ, 

извилины, а. ѵі&е; а. іііпегшп іпех- 
ріісаѣііеа; 2) ігор. околичности, оби¬ 
няки; атЬа#іЪи8 тіваів, безъ околич¬ 
ностей, безъ лишнихъ словъ; Ь) не¬ 
ясная, двусмысленная рѣчь, загадоч¬ 
ныя слова, а. сапего (о Сибиллѣ). 

АтЪаггІ, отт, ж. народъ въ Галлія, 
сосѣдній съ эдуяли. 

АтЪагѵаІіа, іит,п. [атЬ-агѵшп] празд¬ 
нество въ честь Цереры: торже¬ 
ственный обходъ полей. 

атЪ-ёбІо, Збі, бейт, 3. объѣдать, об¬ 
грызать. 

АтЫапі, огшп, ж. народъ въ Галліи 
бельгійской. 

атЪі&о,-3. [атЪ-а#о] 1)* коле¬ 
баться, сомнѣваться, пе диІ8 атЫ^аі; 
гое атѣі^ііиг или атЪі&іІиг бе ге аіі- 
диа, дѣло подлежитъ сомнѣнію, сом¬ 
нѣваются; Ъ) = спорить, іпіег еоа, 
цпі атЪі^ипі; атЪідеге бе гедпо, а. 
сит аіщио; 2) (Тае.) бродить, раігіат 
по родинѣ. 

атЫзпб, адю. [атЫ^пив] 1) сомни¬ 
тельно, нерѣшительно; 2) двусмы¬ 
сленно. 

атЫдпііав, Бііа, /. [атЪі#шів] дву¬ 
смысленность. 

атЫдошв, ад$. [атЫ#о] въ ту и дру¬ 
гую сторону клонящійся, двусмы¬ 
сленный, Гаѵог; роёі. Ргоіеив а., 
перемѣнчивый; тігі а. = Сепіаигі; 
2) неясный, загадочный. ѵвгЪа, ога- 
сиіа а.; отт. зиЪві. атЫ^ишп, і, п. 
двусмысленность, загадочность; 8) 
сомнительный, ненадежный, йбеа, гее 
а.; гев атЬі^и&е = затруднительное 
положеніе; ожж. атЫ&ишп, іі, п. 
сомнѣніе: еззе іп атЪі&ио, геіі^иеге 
іп атЫ#ио; 4) колеблющійся, недо¬ 
умѣвающій, а. іиіигі. 

ахпЫо, Іті (іі), Кит, 4. [атЪ-ео] 1) 
обходить — обращаться съ просьба¬ 
ми, стараться задобрить, располо¬ 
жить въ свою пользу (особл. о тѣхъ, 
к-ые искали должности) а. віп#и1ов, 
а. рориіош; Ь) = домогаться, а. та#і- 
вігаіит; 2) обходить — ходятъ во¬ 
кругъ, Іипае сигяив а. Іеггат; отт. 
= окружать, шаге а. іеггат; рогіісив, 
циіЪив іетріит атЪіеЪаіиг; атЬігѳ 
аіідиіб аиго, обложить что золотомъ. 

атЪиІо, бпів, /. хожденіе вокругъ, 
обхожденіе, см. атЪіо; ожж. а) иска¬ 
ніе, домогательство, желаніе нра¬ 
виться, ж. расположить въ свою 
пользу, ^шб іодиаг бе поаігія атѣі- 
ііопіЪия. бе сирібііаів Ьопогат; атЬі- 
ііопе геіе^аіа = безъ лести; Ь) често¬ 
любіе, тщеславіе, таіа а.; та#па ат- 
Ъіііоиѳ аііяиіб Гасегѳ. 

атЪШоде, адя. [атЪіііовиа] 1) съ же- 
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ланіемъ обратить на себя вниманіе: 
съ ж. нравиться; Ь) пристрастно; 2) 
изъ честолюбія, тщеславно. 

атЪШовив, аф. [атЬіііо] 1) роёі. хо¬ 
дящій вокругъ, увивающійся, апшіз 
а., извивистая р. 2) (чаще) увиваю- 
щійся около кого, желающій нра¬ 
виться, задобрить, расположить въ 
свою пользу. На еві а., иі отпев 
циоіісііе рѳгваіиіеі; отт. = весьма 
снисходительный, пристрастный, а. 
ег#а аііциет; вепіепііа а. 8) често¬ 
любивый, тщеславный, ашісіііа а. 4) 
обращающій на себя вниманіе, пыш¬ 
ный, ботов, отатепіа, риІсЬгіішІо. 

атЪіішв, пв, т. [атЪіо] 1) хожденіе 
вокругъ, круговое обращеніе, а. Іи- 
пае, вібегит; ігор. околичность, оби¬ 
няки; сігса гет атЪііиз Пасете, гово¬ 
рить о чемъ обиняками; Ъ) сопсгеі. 
окружность, объемъ, а. савйгогшп; 
а. ѵегЬогшп или атЪііив = періодъ; 
2) домогательство, желаніе получить 
(особл. должность) противозаконными 
средствами, происками, подкупомъ, 
ассивагѳ аііциет атЬіійв; ей'ивае ат- 
ЬИйв Іагдіііопев; Ь) тщеславіе. 

атЪіПів, рагіср. 14. атЪіо. 
АтЫѵагѳІі, огат, т. народъ въ Гал¬ 

ліи, сосѣдній съ амбаррами. 
АтЫѵ&гШ, отт, т. народъ въ Гал¬ 
лій при р. Маасѣ. 

АтЫтіив Тигріо, знаменнтьгіГактеръ 
во времена Теренція. 

атЪо, ае, о, оф. оба. 
▲шЪгйоіа, ае, /. городъ въ Эпирѣ; 

отт. а) АтЪгаоіѳпвів, е, АтЪга- 
оііхв, оф. и АтЪгаоіав, &бів, оф. /. 
Ъ) ёиЬні. АтЪгаоіѳпвев, іат, т. жи¬ 
тели г. А. и АтЪг&оібІѳв, ае, т. 
уроженецъ г. А. 

атЪговіа, ае, /. 1) амброзія, пища 
боговъ; 2) благовонная мавь. 

атЪгоиішц аф. 1) божественный; 2) 
благоуханный. 

▲шЬг^вшц і, /. городъ въ Фокидѣ. 
атЪаЬціа, ае, /. сирійская танцов¬ 
щица. 

атЪиІаІіо, бпів, /. [атЬиІо] X) гу¬ 
лянье, прогулка; 2) гульбище, мѣсто 
для прогулки. 

атЪиІаІіипойІа, ае, /. сктіп. отъ 
атЪиІаІіо. 

атЪиІаІогіиа, ав^, [атѣиіо] стран¬ 
ствующій ; 2) подвижной. 

атЪиІо, 1. прохаживаться, прогули¬ 
ваться, гулять, ходить; инода ігапв. 
а. тагіа, ѵіат, по —. 

атЪ-йго, ивві, ивШт, 8. 1) обжечь, 
опалить, рагіет ѵеаіів; отт. атЬив- 
іит, і, л. обжога; рагіср. атЬивіиа 
(игор.) — сильно пострадавшій, раз¬ 

строенный; Ь) = сотЪпгеге, сжечь, 
согрога тогіиотт; 2) повредить, 
испортить; отт. агіив атЪивІі уі 
{плохіе, отмороженные члены. 

атѳИив, і, т. амеллъ, звѣздочннхъ 
(цвѣтокъ). 

а-тѳпв, іІ8, аф. безумный; атенв 
теіи, іпѵШй, внѣ себя отъ страха 
8авнсти. 

атѳпі&іив, аф. [атепіит] снабжен¬ 
ный ремнемъ; Ьааіа а. копье съ рем¬ 
немъ; ігор. сильный, убѣдительный, 
агдитепіит. 

ашепШц ае, /. [атепв] безуміе. 
атѳпШт, і, п. ремень, особл. подвязной 

ремень у метательнаго копья; атеп- 
іа іогдиеге, бросать копья съ раз¬ 
маху. 

▲тёгіа, ае,/. городъ въ Умбріи; отт. 
Атѳппив, аф. и Атѳгші, отт, т. 
жители г. А. 

Атѳгібіа, ае, /. городъ въ области 
сабинской. 

атѳз, Ііія, т. вилообразная подставка 
для птичелоеной сѣти. 

Атѳвіпгаіии, і, /. городъ на сѣв. бе¬ 
регу Сициліи; отт. АтѳвігаШшв, 
аф. і4 ЛтѳвйгаІапІ, бгит, т. жители 
г. А. 

ат&аоіив, см. апА-асіив. 
атіоа, см. атіеив. 
атіое, айѵ. [атіеив] дружески, друже¬ 

любно. 
ашіоіо, ісиі (іхі), ісіит, 4, [атЪ-^асіо] 

1) набрасывать; а. ее или атіеігі, на¬ 
бросить на себя, надѣть; атіеіпа іо$&, 
раіііо; 2) окутывать, обвертывать, аіі- 
цш<1 сЬагіів; Іоса атіеіа піѵе, м. по¬ 
крытыя снѣгомъ. 

атіоШа, ае,/ [атіеив] дружба., 
атіоіив, ив, т. [атіею] 1) набрасы¬ 
ваніе — извѣстная манера носить 
верхнее платье (іо&а, раШит): ітііагі 
атісіит аііефив; 2) сопсг. то, что на¬ 
брасывается, верхняя одежда, плащъ; 
роіі. что покрываетъ, окружаетъ 
предметъ, а. соеіі, воздухъ, 

атіейіа, ае, /. см. атіеив, 2. 
ашіой1ит,і,л. [атіеіо] верхнее платье, 
плащъ. 

ашіойіив, і, т. см. атіеив, 2. 
атіоиѳ, аф. [ато] 1) аф. дружескій, 

благосклонный, расположенный, аіі- 
сиі, геі аіісиі; Ъото тіЬі атіеіааітшц 
тѳпіив а., в. благопріятный, попут¬ 
ный; роёі. атіеит еві тіЬі, мнѣ пріят¬ 
но, нравится; 2) виЬві. а) атіеив, і, т. 
другъ; сіетіп. атіеиіиа, і, т. Ь) атіса, 
ае, /. пріятельница, подруга; йетіп. 
ашісШа, ае,/. 

а-пвдго, 1. выселяться. 
Атііоаг, см. Натііоаг. 
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Лтіпаѳия, или -пВпв, -піия, ад$. ами- 
вескіі; ѵіпшп А. вино изъ извѣстной 
части шщентской области. 

Лтіяіа, ае,/. и -аіпв, іі, го. 1) рѣка въ 
сѣв. Германіи, нын. Эм съ; 2) мѣстечко 
при устьѣ р. А. 

ашіяѳіо, 5пів, / [атіНо] потеря, 
аті&вив, рагіср. гл. атіііо. 
атіввия, ив; го. = атіввіо. 
Атіѳпв, і,/. или -вит, і, «. городъ въ 
Понтѣ; отт. АтІѳѳпІ, огшп, го. жи¬ 
тели г. А. 

агпНа, ае, /. тетка, сестра отца. 
Атііегпшп, і, п. городъ сабинскій; 

отт. АтНѳгпішів, адо, и -піпі, 
огшп, го. жители г. А. 

а-шіНо, шіаі, тіявшп, 3. 1) отпускать, 
саріат рівсет, Шіот а ее; а. аіщпіа 
в тапіЬив, выпустить что изъ рукъ; 
а. оссавіопет, упустить случай; 2) те¬ 
рять, лишаться, а. ресипіат, оррібит, 
ѵііат. 

Аттоп, бпІ8, т. египетское или ли¬ 
війское божество съ оракуломъ на 
оазисѣ въ ливійской степи, у римлянъ 
Лпрііег А. 

атпіобіа, ае, го. /. [атпів-соіо] у рѣки 
живущій или растущій, 

апшіойішц і, т. [йетіп. отъ апшів] 
рѣчка. 

аханіе, ія, т, рѣка; весипбо апше, по 
теченію; абѵегво а., противъ теченія; 
роёі. = адиа. 

ашо, 1. любить, раігіаш, Шіот; а. аіі- 
^иеш бе (іл) ге аіщиа, любить кого 
за что; а. ее иногда = быть доволь¬ 
нымъ собою; атаЬо, атаЪо 4е = ого, 
ргесог; атаЪо, а<Циѵа ше, сдѣлай ми¬ 
лость, помоги мнѣ; атаі Ъос Гасеге, 
любить дѣлать, обыкновенно это 
дѣлаетъ. 

атоепѳ, айѵ. [атоеппв] пріятно, пре¬ 
лестно. 

ашоѳпНав, Шв, /. [атоепив] прелесть 
Іосі, паШгае: ігор. (рѣдко) уііае. 

ашоехшв, аду. І) прелестный, Іосив, 
ога; 2) ігор. (рѣдко) пріятный, уііа а. 

а-тбііог, 4» дероп. от-удалять, аіщиет 
ех осиіів; а. ее, убираться, уходить; 
ігор. а. регісиішп, отвратить опас¬ 
ность; а. потен аНсціив, устранить, 
оставить безъ вниманія чье имя; а. 
сгішеп, опровергнуть обвиненіе, 

атотиш, а, п. амомъ, растеніе, изъ 
плодовъ которою приготовляли баль¬ 
замъ. 

ахпог, огів, т. [ато] 1) любовь, іи, ег^а 
аіщиет, къ кому; а. раігіае (дсп. оЬо.) 
л. къ отечеству; Козсіив, атогев Іиі, 
предметъ твоей любви, твой люби¬ 
мецъ; 2) сильное желаніе, страсть, а. 
сопвиіаіаз, а. ЪаЪепбі. 

Атог&ия, і,/. одинъ изъ Спорадскихъ 
✓острововъ на Эгейскомъ м. 
ахпбііо, 5пі8,/. [атоѵео] удаленіе, 
а-тоѵѳо» тбѵі, шоіпт, 2. отдвигать, 

отт. = удалять, всгіріа ех ЬіЫіоіЬе- 
са, аіщиеш іп іпвиіат; а. ве, удалять¬ 
ся; ігор. а. теіит, тоіевііат; а. сиі- 
рат а ее, свалить съ себя вину; а. 
пошеп аііси^ив, оставить безъ внима¬ 
нія, не упоминать о комъ. 

АтрѳШвІа, ае, /. мысъ и городъ въ 
Мавританіи. 

АшрЫагаив, і, т. царь аргосскій, сла¬ 
вившійся даромъ прорицанія и уча¬ 
ствовавшій въ походѣ семи героевъ 
противъ Ѳивъ; отт. АтрЫагвдІѳа» 
ае, т. сынъ А. — Аістаеоп. 

атрЫЬоІіа, ае,/. двусмысленность. 
атрЫЪг&сЬув, уов, т. стопа ^ 
АтрЫоІубпѳв, пит, т. амФиктіоны, 

союзъ нѣкоторыхъ греческихъ госу¬ 
дарствъ, центромъ котораго были 
ДельФы и Ѳермопилы. 

АтрЫІбоЫ, бгшп, го. племя въ Акар- 
наніи, въ области АтрЫібоЫа, ае, 
/. съ главн. городомъ Аг$оѳ АшрЫ- 
Іооіиоит. 

АтрЬіІбоЬия, і, т. сынъ Алкмеона, 
внукъ Амфіарая, славившійся даромъ 
прорицанія. 

атрЫт&огав, сгі, т. стоп. — ^ . 
АшрЬіоп, бпів, т. царь ѳиванскій, су¬ 
пругъ Ніобы, по преданію соорудив¬ 
шій Ѳивы играя на арфѣ: камни си¬ 
лою гармоніи сами собою укладыва¬ 
лись на мѣста свои. 

АхпрЬірбІів, ія, /. городъ въ Македо¬ 
ніи на Стримонѣ; отт. АтрЫроІІ- 
Ъапив, аф. 

АтрЬівѳа, ае, /. гл. городъ Локровъ 
Оз.; отт. АтрЫяяіия» аф. 

атрЫіЬѳаѣгит, і, п. амфитеатръ. 
АтрЫ&ііе, ев, /. дочь Нерея, супруга 
Нептуна; роёі. — океанъ. 

Атрш&уо, опія, го. царь въ Тир ин¬ 
еѣ, городѣ Арголиды, супругъ Алк¬ 
мены, матери Геркулеса; отт. Ат- 
рЫігуопіайѳв, ае, т. = Негспіев. 

атрЬбга, ае, /. 1) сосудъ о двухъ руч¬ 
кахъ, кувшинъ, роёі. паіа сопяиіе 
Мапііо а. = вино; 2) мѣра для жид¬ 
костей = 8 соп^іі; Ь) при опредѣленіи 
величины корабля замѣн. нынѣгин. тон¬ 
ну: паѵів ігесепіагит атрЬогатт. 

АтрЪгуяия, і, го. рѣка въ Ѳессаліи, 
на берегу которой Аполлонъ, по пре¬ 
данію, пасъ стада Адмета; равіог аЪ 
АтрЬгу80=Аро11о; отт. АтрЬгу- 
яіая, аф‘. 

атріѳ, аІѵ. [атріив] 1) обильно; Ь) ве¬ 
ликолѣпно, пышно, величественно; 
2) сотр. атрііоя, болѣе (см. атріив). 
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2) а. 8тш1 вех тепвев, болѣе шести 
мѣсяцевъ; а. Ьогів ^иаіиог рцртаѣапі; 
био Ьаиб а. тіііа, не болѣе двухъ 
тысячъ; ^иіб атрііоа? что далѣе? 
піЪіІ а. ^иат или пес (}и^иат а. 
^иат = только: Шит піЬіІ а. ^иат 
топиіі, онъ его только увѣщевалъ; 
Ь) атрііив, въ другой разъ: а. ргопип- 
сіаге=отсрочнть, отложить рѣшеніе 
дѣла (іегт. і. о. судьѣ, когда дѣло ко¬ 
лолось неясныхъ, см. атрііо, 2). 

ат-рІѳоЪог, ріехив в., 8. йероп. 1) 
обхватывать, обнимать, аіциеш; а. 
аіщиіб шапіЬив; а. аіщиет атоге, 
любить кого; отт. атріесіі = лю¬ 
бить, дорожить или посвятить себя, 
предаться, а. аіщиѳт, ѵігіиіет — а. 
агіет, іив сіѵііе, гетриЫісат; 2) об¬ 
нимать, заключать въ себѣ, вепіепііа 
Ша отпев сгибеіііаіев атріесііішг; 
Ь) = окружать, а. Іосшп типітепіо; 
тигив атріесіііиг игЬет; 8) обнимать 
мысленно, а. со&іОДіопет, аіщиіб 
сопвіНо, обдумывать, соображать; а. 
отпіа соттипііег, отпіа яепега, взять 
въ совокупности — ; а. аіциіб ріигі- 
Ьив ѵегЪів, изложить что подроб¬ 
нѣе. 

атріѳхог, 1. Аероп. [атріесіог] обни¬ 
мать, аіщиет; ігор. любить, дорожить, 
а. ѵоіиріаіет, оііит. 

атріѳхив, ив, т. [атріесіог] обхваты¬ 
ваніе, обниманіе, объятіе; а. <1аге, 
обнимать; реіеге аіщиет атріехи, 
желать обнять кого, 

атрііаііо, опів, /. откладываніе, от¬ 
срочка, см. атрііо, 2. 

атрІШеаііо, бша, /. [атрІШсо] рас¬ 
ширеніе, увеличиваніе; ігор. возве¬ 
личеніе. 

атріі&оаіог, 5гів, т. [атріійсо] рас* 
пространнтель, увеличиватель. 

атрішоо, 1. [атрІив-Гасіо] 1) расши¬ 
рять, распространять, увеличивать, 
игЬет, сіѵііаіет; 2) ігор. у-возве- 
личнвать, возвышать, аасіогііаіет: 
а. аііаиет Ьопоге ѳі зіогіа; а. аіщиіа 
бісепао. 

атрііо, 1. [атріив] 1) расширять, уве¬ 
личивать, ішрегішп; ігор. прослав¬ 
лять, ѵігіпіеш аіісщив; 2) іегт. і. 
отсрочить, отложить рѣшеніе дѣла 
до другаго времени (о судьѣ, упо¬ 
треблявшемъ въ подобныхъ случаяхъ 
выраженіе атрііив или поп іщиеі) 
роіевіав атрНапбі; а. сапват; а. 
аіщиет, отложить чье дѣло; см. 
атріе, 2. Ъ.^ 

атрШибо, шів,/. [атріив] 1) обшир¬ 
ность, величина, игЬів, согрогів; 2) 
ігор. достоинство, сила, вѣсъ, воз¬ 
вышенность, апіті, потідів, огаііопів; 

аб атр1ііи<ііпет регѵепіге, достигнуть 
высокихъ почестей. 

атрііив, см. атріе и атріив, 2. 
атріив, аду. 1) обширный, ботов, 

іпвиіа; 2) ігор. огромный, значи¬ 
тельный, тігѳв, ресипіае, пишете; 
отт. сотр. атрііив = болѣе; поп 
баіигив вит а.; ві атрііив оЪябпт 
баге Увііі, большее число заложни¬ 
ковъ; см. атріе, 2. Ь) славньй, 
блистательный, гее девіае, ігіитрЬив 
а. с) высокій, знатный, іалиііа, &епия; 
атрііваітив = почетный титулъ за¬ 
нимавшихъ высшія должности; ат¬ 
рііваітив Ъопог = сопвиіаіив; атріівв. 
огбо = зепаіив. 

Атрзапоіі, см. Атвапоіі. 
атриііа, ае, /. Фляга, стеклянный 

брюховатый сосудъ; ігор. атриііае, 
надутыя, высокопарныя выраже¬ 
нія. 

атриііог, 1* Дероп. [атриііа] гово¬ 
рить или писать напыщенно, высоко¬ 
парно. 

атриШіо, бпія, /. [атрпіо] обрѣзы¬ 
ваніе. 

ат-рйіо, 1* 1) обрѣзывать, подрѣзы¬ 
вать, подчищать, тііет, виноградъ; 
Ь) отрѣзывать, отсѣкать, аигев, та- 
пит; 2) ігор. сокращать, уменьшать, 
пишѳгит, 1е$іопет; атриіаіа (рі. 
пеиіг.) =» отрывистая рѣчь. 

Атруоив, і, т. 1) сынъ Пелія: отт. 
АтруоІбѳв, ае, т. сынъ А. = Мор- 
вив; 2) жрецъ Цереры. 

Атрух, ^сІ8, т. (асе. дгаес. -руса) 1) 
товарищъ Финея, см. РЫпеив, 2; 
2) одинъ изъ лапитовъ, убившій кен¬ 
тавра Оикла. 

АтвапоИ Іасив или АтрвапоЕиа, і, 
т. небольшое озеро въ Самніумѣ. 

Атиіѳіит, і, а. амулетъ, талисманъ, 
вещь, предохраняющая отъ болѣзни 
и проч. 

ашигоа, ае, /. пѣна, образующаяся 
при выжиманіи масла. 

атиавів, ів, /. правило, линейка; аб 
ативвіт=ваг. правильно, точно. 

Атуоіае, 2гит, /. 1) городъ въ Ла¬ 
коніи; отт. Атуоіаеив, аф. А. іга- 
ігев в Савіог еі Роііих; 2) городъ въ 
Лаціумѣ; отт. Атуоі&иив, асЦ. 

Атуоіібѳв, ае, т. сынъ царя Амикла 
= Нуасіпйшв. 

Атуоив, і, т. кентавръ, сынъ Офіонв. 
Атубоп, бпів, /. мѣстечко въ Маке¬ 
доніи. 

атудеШа, ае, /. и -Ішп, п. 1) мин¬ 
даль; 2) миндальное дерево. 

Атутопѳ, ев, /. 1) дочь Даная; 2) 
источникъ близъ Аргоса. 

Атупіав, ае, т. царь македонскій. 
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отецъ царя Филиппа; отт. Атуп- 
Іі&сіѳв, ае, т. = РЫНрриа. 

Атупіог, бгІ8, т. царь долоповъ въ 
Ѳессаліи, отецъ Феникса; отт. 
▲тупіогійѳв, ае, т. = РЬоепіх. 

атувіія, ісііа, /. выпиваніе бокала въ 
одинъ духъ, разомъ. 

АтуіЬаоп, бпів, т. отецъ Мелампа 
и Віаса; отт. АтуШ&дпіиа, аф. 

ап, соф. 1) (въ двойн. вопросѣ) или, 
иігшп еа ѵевіга ап повіга сиіра еві, 
ваша лн это или наша вина; иногда 
1-ая частъ де. вопроса подразумѣ- 
вается: доі<1 (іісеа? ап ВісіНат ѵігіиіе 
Іиа ІіЬегаіат еаве? или можетъ быть 
скажешь, что С. и т. д. 2) не — ли 
(посла выраженій сомнѣнія, нерѣши¬ 
тельности: диЫіо, диЫит еві, іпсег- 
іит еві, пеясіо, Ъаий в с Іо ап) певсіо 
или сІиЪіІо ап Ьипс ргішит отпіат 
ропат, не знаю, не считать ли его 
первымъ изъ всѣхъ; отт. певсіо 
ап = можетъ быть; певсіо ап ппііпв, 
можетъ-быть никто; 3) у поэт, и въ 
позднѣйш. вр.) — шип, ли: цпіз асіі, ап 
Ліі вирегі афісіапі еіс. 

Ап&оев, сит, т, властители, покрови¬ 
тели = Савіог еі Роііих. 

АпасЬагяІв, Ісііѳ, т. скнѳъ, путеше¬ 
ствовавшій по Греціи во времена 
Солона. 

Апаогѳоп, опііа, т. греческій лириче¬ 
скій поэтъ, жившій въ 6 ст. до Р. X. 
отт. Апаогѳопіішц аф. 

апаДёта, Йіія, п. головная повязка. 
Апа^піа, ае, /. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. Апавпіпов, аф. и Апафи&і» 
б гит, т. жители г. А. 

апедповіѳв, ае, т. чтецъ. 
ап&Іѳр&Ів, ісііа,/. плечная подушечка. 
апа1д&іа, ае, /. аналогія, сходство, 
подобіе. 

апараевіия, аф. а) вс. рев, анапестъ, 
стопа _ —; Ь) вс. ѵегвив, стихъ, 
состоящій изъ анапестовъ: с) апа- 
раевіит, і, ». (вс. сагтеп), стихо¬ 
твореніе, состоящее изъ анапе¬ 
стовъ. 

АпарЬѳ, еа,/. одинъ изъ Спорадскихъ 
острововъ. 

Апарив, і, т. или -рів, іа, т. рѣка въ 
Сициліи. 

Алагѣев, ііищ, т. племя въ Дакіи. 
Атт, ае, т. рѣка въ Испаніи, ним. 
Гвадіава. 

апаа, йііа,/. утка. 
апаііойіа, ае, /. [йетіп. отъ апаа] 

уточка. 
апа&ш^в, оф. [апаа] утиный, 
апаіосівтав, і, т. приращеніе изъ 
процентовъ на проценты. 

Алахав&гаи, ае, т. греческій фило¬ 

софъ іонической школы, учитель 
Перикла и Эврипида. 

АпахагсЬия, і, т. греческій фило¬ 

софъ, современникъ Александра В. 
Апахітапйег, <1гі, т. греческій фи¬ 

лософъ іонической школы, жившій 
въ 6 ст. до Р. X. 

Апахітёпѳв, іа, т. греческій фило¬ 

софъ, ученикъ Анаксимандра. 
апоерв, сіріііа, аф. [ат-сараі] 1) дву¬ 

главый, Лапиа; 2) ігор. двусторонній, 
двойной, сугубый; діабіиа а., мечъ 
обоюдуострый; ргоеііит, ридпа а., 
сраж. съ двухъ сторонъ, въ двухъ 
мѣстахъ; іеіа а., стрѣлы пущенныя 
съ двухъ сторонъ; Ь) нерѣшитель¬ 
ный, сомнительный, ри#па, саоаа; 
апсірііі Магіе рахате, сражаться' 
безъ рѣшительнаго успѣха; апітиа 
а., колеблющійся; с) двусмысленный, 
ненадежный, огасоіит, Мее; ф опас¬ 
ный, ѵіа, Іосоа; евае іп апсірііі, быть 
въ затруднительномъ положеніи. 

АпоЬШов, і, /. городъ во Ѳракіи. 
АпоЫѳеи, ае, т. внукъ троянскаго 

царя Ила, отецъ Энея; отт. АпоЫ- 
вѳив, аф. и АпоЫвіасІѳв, ае, т. 
сынъ А. = Аѳпѳаа. 

апоЪога, ае, см. апсога. 
апоПѳ, іа, п. (реп. рі. апсіііит и апсіііо- 

гіхт) неболупой щитъ, по преданію, 
ниспавшій съ неба въ царствованіе 
Нумы П., и хранившійся въ Римѣ 
какъ святыня. 

апоШа, ае,/. служительница, рабыня. 
&П0І11&ГІ8, е, аф. [апсіііа] свойствен¬ 
ный, приличный рабынѣ; ігор. раб¬ 
скій, низкій. 

апсШлШц ае, /. (іетіпиі. отъ апсіііа] 
служанка. 

Апооп, бпіа, и Апсопа, ае, /. городъ 
на берегу Адріатическаго м. 

апсога, ае, /. 1) якорь, а. іасеге, бро¬ 
сить, закинуть я.; а. іоііеге, поднять 
я., сняться съ якоря; іп апсогіа соп- 
віаіеге, аЛ апсогат віаге, стоять на 
якорѣ; 2) ігор. опора, убѣжище. 

апоогаіѳ, іѳ, п. [апсога] якорный ка¬ 
натъ. 

апоогагішц аф. [апсога] якорный. 
Апоуга, ае, /. городъ въ Галатіи. 
апсІаЪ&Іа, ае, т. гладіаторъ, сражав¬ 
шійся съ завязанными глазами. 

Апйапіа, ае,/. городъ въ Мѳссенін. 
Апсіѳ&аті, огит, го. племя въ Галлія 
на р. Литерѣ (Ьоіге). 

Апсіѳѳ, іа, т. 1) мѣстечко близъ Ман¬ 
туи, родина Виргилія; отт. Ап<1і- 
пив, аф. 2) АпЛѳіц іит, т. = Ап- 
йѳваті. 

Апсіосісіѳв, ів, т. ораторъ аѳинскій. 
Ашігаѳшбп, бпіа, т. 1) отецъ Ан- 
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Фисса, супругъ Дріопы; 2) царь кали- 
донскіЙ, отецъ Ѳоанта. 

Ап(1гівсив, і, т. рабъ, выдававшій себя 
за сына царя Персея. 

▲псігішц см. Апсігов. 
Агкіговёив, еі, т. сынъ Миноса, 
умерщвленный въ Аѳинахъ. 

ап<іго-вупѳ, ев, /. женщина-герой, 
апсіго-вупиіц і, т. гермафродитъ. 
▲пйготасЬѳ, ев, /. супруга Гектора; 
по разрушеніи Трон она досталась 
въ добычу Пирру. 

Апйготёйа, ае, /. дочь Цефея, царя 
эѳіопскаго, супруга Персея. 

Апйгопіоив, і, т. [Т. Ьіѵіив А.] пер¬ 
вый римскій драматическій писатель. 

Апсігов, і, /. одинъ изъ Кикладскихъ 
острововъ; отт. Апсігіив, оф. 

апѳПшц і, т. [йетіп. отъ адиіив] ко¬ 
лечко. 

Апѳтйгіит, іі, п. мысъ н городъ въ 
Киликіи; отт. Апѳтигіѳпвіа, е, аф. 

апёШит, і, ». а нить, укропъ, 
ап^&оіив, ив, т. [ат-Ггап^о] 1) изви¬ 

лина, изгибъ, поворотъ, топіішп, 
ѵіагит; а. аппиив, годовое круго¬ 
обращеніе;^)^^. околичность, оби¬ 
няки, огайошв; Ь) происки, хлопоты, 
уііа гетоіа а ^ибісіогшп апігасіи. 

ап&іп&, ае,/. [аи$о] жаба, воспалоніѳ 
въ горлѣ. 

ап^ІрогШя, из, т. и -іит, і, «. тѣсный 
проходъ, переулокъ. 

АП&0, пхі, — 8. сжимать, стѣснять, 
давить; ігор. тревожить, безпокоить, 
аіщиет, аштит аіісфив; апді апіхпо 
или ап^і, тревожиться, 

апдог, бгів, т. [апдо] стѣсненіе, дав¬ 
леніе, сжиманіе; аевіи еі ап#оге 
ѵехаіа, мучимая удушливымъ жа¬ 
ромъ; ігор. стѣсненіе сердца, без¬ 
покойство, тоска. 

ап&иісотив, аф. [ап^иів-сота] зміе¬ 
власы й, имѣющій змѣиные волосы, 

ап&иіойіив, і, т. Ыетіп. отъ апдиів] 
маленькій змѣй, змѣйка. 

апртіГѳг, ёга, ёпш, ад]. [ап^ліа-іего] 
зміеиосный. 

ап^иі^ёпа, ае, т. [ав^иів-^і^по] рож¬ 
денный отъ змѣи. 

апвиіШц ае, /. угорь (рыба), 
апвиіпёив или апртіпшц аф. [ап#ша] 

змѣиный. 
ап&шрѳв, &1іѳ, аф. [апдиів-рев] зміе- 
ногіЙ. 

аадиіѳ, ів, т. и /. змѣй, змѣя. 
апртПёпепв, пііа, т. [ап^лів-івпео] 

зміёносецъ. 
апртІ&Шв, аф. [ап$и]ив] угольный, 

угловатый. 
аартіив, і, ж. уголъ; а. асиіив, гесіив, 

острый, прямой; ігор. отдаленное, 

уединенное, мало извѣстное мѣсто, 
уголокъ, іп иііо а. Ііаііае. 

&П&Т18І6, асіѵ. [ап^ивіив] узко, тѣсно, 
веёеге, всгіЬеге; ігор. а) скудно, 
ігитепіищ ан^ивііив ргоѵепегаЦ Ь) 
сжато, кратко, (Іісеге. 

апуиѳііаѳ, агшп, /. (рѣдко $іпд.) 1) 
узкое мѣсто, узкость, тѣснота; а. 
Іосогит или (аЬа.) ап#ивйае, тѣсни¬ 
ны; а. врігііпв, одышка; ігор. а. 
ресіогів, апіті, малодушіе; 2) ігор. 
краткость, сокращенность, іетрогів, 
огаііопів; Ь) затрудненія, затрудни¬ 
тельное положеніе, нужды, а. геі 
ігитепіагіае, ресшпае, еввѳ іп ап- 
Яияііів; апдивііів ргепй, терпѣть 
нужду; вит іп ѵегЬогиш аи&ивііав 
сотриііі, поставилъ его въ ватрудн. 
положеніе, привязываясь къ сло¬ 
вамъ. 

апвивйоіаѵіив, аф*. [ап#иаіиа-с1аѵив] 
имѣющій на туникѣ узкую пурпуро¬ 
ваго цвѣта полосу. 

&П&П0ІО, 1, [ащрівіив] съужнвать, стѣс¬ 
нять, ограничивать. 

апртвѣав, аф. [ап$о] 1) узкій, враііит, 
уіа; врігііив а., одышка; ігор. іп ап- 
#ивІит аёсіисеге (бебисеге) апіті рег- 
іигЪаііопев, ограничивать, обуздывать 
страсти; Ь) краткій, сжатый, Іетрив, 
огаііо; 2) ігор. стѣсненный, скудный, 
трудный; гев ап^ивіае, стѣсненныя 
обстоятельства; а. гее йчшепіагіа, 
скудный запасъ х.; йсіев а., плохой 
кредитъ; отт. ап^иѳіит, і, п. затруд¬ 
нительное положеніе, нужда; іп а. 
ѵепігѳ; Ъ) мелочной, ничтожный, іпіег- 
го^аііо, сопсегШіопев; с) малодуш¬ 
ный, апітив, Ьотіпев. 

апЬѳШиѳ, ив, т. [апѣеіо] 1) тяжелое 
дыханіе, одышка; 2) духъ, дыханіе, 
агібив а. ѵепіі аЪ оге; Ь) испареніе, а. 
Іеггае. 

апЬѳІо, 1, тяжело дышать, запыхать¬ 
ся, пыхтѣть, іаигив а. виЬ ѵогоеге; а. 
ѵегЬа, произносить слова задыхаясь; 
а. і^пев, дышать огнемъ; а. ігаш, пы¬ 
тать гнѣвомъ, злобою. 

апЬѳІіш, аф. 1) задыхающійся; е<ріі 
а., Фыркающіе; вепез а., страждущіе 
одышкою; 2) производящій одышку, 
захватывающій дыханіе, согвив, ГеЬ- 
гів, Іиевів. 

Апіоіав, родовое имя, отт. Апіоіа- 
пшц аф. тідшп Апісі&пат, вино 
года консульства Л. Аниція Галла. 

апіойіа, ае, /. [сістіп. отъ апив] ста¬ 
рушка. 

Апіѳп, Апіѳпвів, Апіепив, см. Апіо. 
Ашугов, і, т. рѣка въ Элидѣ. 
апОів, е, аф. [апив] старушечій, бабій, 

ігор. нелѣпый. 
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&ПІШ&8, аіів, /. [апііів] старость жен¬ 
щины. 

&ПІ1ІІ6Г, асіѵ. [апііів] по-старушечьи, 
какъ старуха; ігор. нелѣпо, 

апіта, ае, /. 1) (рѣдко) дуновеніе, 
вѣтеръ, апітае ТЬгасіае; Ь) воздухъ; 
2) (чаще) дыханіе, а. дисеге, ды¬ 
шать; а. сопііпеге, удерживать д.; 
от».=жизнь: асіітеге аіісиі апітат, 
лишить кого жизни; аліташ агеге, 
быть при смерти, умирать; а. ешаге, 
едеге, етіііеге, ешшаеге, испустить 
духъ, умереть; ргоѵегЬ. апітат <1е- 
Ъеі = онъ обремененъ долгами; 8) ду¬ 
ша, апітае тогіе сагепі. 

аштасіѵегвіо, бпів, /. [апітадѵегіо] 
1) обращеніе вниманія, наблюденіе, 
вниманіе, а. еі <1і1і#еп1іа; Ь) Оіс. р. 
АгсЬ. р. УП = занятіе; 2) замѣчаніе, 
выговоръ, порицаніе, наказаніе, ейп- 
$еге апітабѵегвіопеш; а. сепвогіа, 
раіегпа. 

апітасіѵѳгвог, бгів, т. [апітадѵегіо] 
наблюдатель. 

апітшіуегію, іі, вот, 8. [апіпта-аЛ- 
ѵегіо] 1) обращать вниманіе, аіщиід, 
на что; Ь) (чаще) при-замѣчать, гет 
аііциат, циепдат зсгіЪепіет; 2) дѣ¬ 
лать замѣчаніе, выговоръ, наказы¬ 
вать, гет аіщиат, за что; а. іп аіі- 
цаехп, наказать кого; гее апітабѵег- 
іепсіа, дѣло, достойное порицанія, 
наказанія. 

апіт&Дтогіо, 3. древн. Ф.=апітасі- 
тѳгіо. 

апітаі, йііз, п. [апіта, 2] живое су¬ 
щество, особл. животное, 

апітаіів, е, аф. 1) (апіта, 1) воздуш¬ 
ный, состоящій изъ воздуха, сіѣив 
а.; паіига а = воздухъ; 2) (апіта, 
2) одушевленный, живой, согрога, 

апітапв, рагіср. и. апіто; 2) аф. 
одушевленный, живой, отт. еиЬеі. 
живое существо, особ л. животное. 

апішіШо, бпів, /. [апіто] 1) оживле¬ 
ніе;^) = существо, а. сііѵіпа. 

апітаіив, рагіср. и. апіто; 2) аф. 
одушевленный, живой; Ь) сг нарѣч. 
= расположенный, Ьепе, таіе а. іп 
(ѳг^а) аіщиет, хорошо, дурно расп. 
въ кому; циетадтодшп апітаіив вів, 
пеэеіо; с) воодушевленный, бодрый, 
тііев а. 

апіто, 1» [апіта] 1) оживлять, оду¬ 
шевлять; роёі. а. аііциід іп аііцает, 
превратить неодуш. предметъ въ 
одушевленный: а. #иііая іп ап^пев; 
2) сыт адлегЪ. настроивать, давать 
направленіе, На роегов апітагѳ аЦие 
іогтаге. См. апішапв, апітаіоя. 

апітове, аф. [апітовив] смѣло, бодро, 
отважно. 

апітовив, аф. 1) [апітае] бодрый, 
смѣлый, отважный, вепесіив, рѣа- 
Іапх; Ь) роёі. гордый, рагепв 'ѵоЬів 
апітова сгеаііз, г. тѣмъ, что васъ 
родила; 2) [апіта, 1] сильно дующій, 
бурный, ѵепіив, Еигив; Ь) [апіта, 2.] 
полный жизни, іта&іпев, віаіиае. 

апітйіа, ае, /. [йетіп. отъ апіта] 
вѣтерокъ прохлада; 2) = апітиіив. 

апітшив, і, т. [дятіп. отъ апітае] 
душечка. 

аштив, і, т. 1) душа, духъ, Ьото 
сопвіаі ех апіто еі согроге; япіті 
іттогіаіев випі; 2) = мысли, же¬ 
ланія, намѣренія, вниманіе: іпсіиі- 
#еге, оЪаециі апіто, дѣлать что ду¬ 
шѣ угодно; апіті саиза ($гаііа) для 
удовольствія; іп апіто ЬаЪео, іп 
апіто тіЫ езі, апітив еві, у меня 
на умѣ, намѣреваюсь; Ьос апіто, 
съ этимъ намѣреніемъ; іпдисо (іп) 
апітит, рѣшаюсь; апітит адѵег- 
іеге (аііепдегѳ) ад аііциід, обратить 
вниманіе на что; Ь) настроеніе, рас¬ 
положеніе, Ъопо (аііепо) апіто езае 
іп аіщиет, быть хорошо (дурно) рас- 
полож. къ кому; Ьос апіто ш поз 
евзе деЪеіів; с) апітае Іогіів, та^пая^ 
бодрость, мужество; апіто Ьопо, іоги 
евзе, быть бодрымъ, не робѣть; заіів 
апіті, довольно бодрости; апіто са- 
деге, упасть духомъ; апітов аддеге, 
ободрять; Ъ) а. и ріиг. апіті живость, 
вспыльчивость, гордость: ѵіпсе апі- 
тоз ігатцие іиат; зрігііоз еі апіті 
аіісідиз; ропе апітоа. 

АпІо или Апіѳп, бпів, т. рѣка въ 
Лаціумѣ, притокъ Тибра^ отт. АпІ- 
ѳпвів, е, и Апіѳпив, аф. 

Аппя Рѳгѳппа, богиня у римлянъ; 
Аппа, по преданію сестра Дидоны, 
переселившаяся съ Энеемъ въ Италію, 

аппаііа, е, аф. [ашшв] годовой, къ 
годамъ относящійся; Іех а., законъ, 
опредѣляющій извѣстныя лѣта для 
полученія высшихъ должностей; отт. 
виЪІі. аппаіев, іот, т. (ІіЬгі) лѣтопись; 
аппаіѳз тахіші, лѣтоп., составленная 
верховнымъ жрецомъ, 

аппааоог, см. &&павоог. 
ап-паію, 1* 1) приплывать, аіісаі геі; 

ад аііциід; 2) плавать подлѣ, Іаіеп 
аіісідаз. 

аппѳ, соф. = ап, I. 
ап-пѳоіо, пехаі, пехот, 8. привязы¬ 
вать, аіщаід ад гет или аіісаі геі; 
а. ерізіоіав редіЪиз соІитЬагат; ігор. 
связывать, соединять, 

аппѳііив, = апеііоз. 
аппѳхив, ив, т. [аппѳсіо] совокупле¬ 
ніе, соединеніе. 

Аппіапив, см. Аппіиа. 
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АппіЪаІ, см. НалпіЪ&Ь 
Аппісегіі, 5гшп, т. киренейская фмло- 

софская секта; Аппіоѳгів, глава этой 
секты. 

аплісйіив' аф. [аппив] одного года, 
ГОДОВОЙ, ПІІ&. 

ап-пПог, півив (піхив) в., 3. йероп. 
у-опираться, прислоняться, ай аіі- 
^иі(1, аіісиі геі; ігор. напрягать силы, 
стараться всѣми силами, отпіз сіѵііав 
аппііеЪаіиг; а. рго (Йе) ге аіщиа. 

Аппіив, родовое имя; опт, Аппі&- 
пив, аф. 

ашііѵѳгвагіив, аф. [аштв-ѵегіо] каж¬ 
дый годъ повторяющійся, ежегодный, 
васга. 

ашихив, рагіср, гл. аппііог. 
Аппо, см. Наппо. 
ап-по, 1» 1) приплывать, іеггае, ай 
Шив; 2) плавать подлѣ, аіісиі. 

аппогц соіу. = ап поп, или нѣтъ, 
аппопа, ае,/. [аппив] урожай, годовой 

сборъ, особл. хлѣба; а. ваіагіа, коли¬ 
чество соли, добытой въ продолженіе 
года; а. ѵіпі, Іасіів; отт. а) съѣст- 
ныѳ припасы, особл. хлѣбъ, аппопае 
сагііав, дороговизна, а. ѵііііав, деше¬ 
визна х.; Ь) цѣна на хлѣбъ и другіе 
съѣстные припасы: аппопа піЫІ пш- 
іаѵіі, ц. та же; а. еві #гаѵів, цѣна 
высока; а. уііів, низкая ц.; аллопат 
іеѵаге, понизить ц.; а. сгевсіі, ц. воз¬ 
вышается; ігор. ѵііів ашісогиш еві а., 
пріобрѣтете друзей легко, 

ахшовив, аф\ [аппив] старый, ѵіпит, 
агЬог. 

аппоіаііо, бпів, /. [аппоіо] примѣ¬ 
чаніе. 

аппоіаіог, бгів, т. [ашю(о] дѣлающій 
примѣчаніе. 

аппоііпив, аф\ [ашшв] прошлогодній, 
ап-поіо, 1» 1) отмѣчать, аіщоій, по- 
тіпа; 2) примѣчать, аіщиет; Ъ) ашю- 
іагі, быть (замѣтнымъ) извѣстнымъ, 
славиться: Іііога аппоіапіиг рівсіЬив. 

аппиі-, см. апиі-. 
ап-питёго, 1* 1) причислять, іегіішп 
Шів йиоЬпв; а. аіідиет сит тітів, 
іпіег вегѵов, считать кого въ числѣ 
—; 2) ^отсчитывать, аіісиі ресидіаш. 

ап-пипоіо, 1. объявлять, доносить, 
ап-пио, пиі, 8* кивать головою; отт. 

=а) изъявлять согласіе, соглашаться, 
а. аіісиі реіепіі; Ше ітрегаі, е#о ап- 
пио; Ь) обѣщать, аіісиі аіщиій; апппіі, 
ве ѵепіигшп еаве; с) указывать, аіі- 
^иет, на крго. 

аппив, і, т. 1) годъ, аппо іпеипіе, 
въ началѣ года; а. ехеипіе, ехігето, 
въ концѣ года; ашшв п&іив тідіпіі 
вех, 26-ти лѣтъ отъ роду; іп аппшп, 
на годъ; ай аппиш, черезъ годъ; 

2) ігор. годовой доходъ, ехвресіаге 
аппиш; 8) іегт. і. а. теив, 1ип8, 
повіег еіс., о лѣтахъ, въ которыя 
по закону (іех аппаіів) дозволялось 
искать извѣстной должности, см. ап- 
паіів. 

аппиив, аф. [аппив] 1) годовой, ішре- 
гішп а., власть, продолжающаяся 
одинъ годъ; 2) ежегодный, васга, сот- 
тиіаііопев; отт. аппишп, і, я. или 
аппиа, о гит, п. годовое жалованье. 

Апдиііагіа, ае,/. см. Ациііагіа. 
апдиіго, віті, вііит, 8. [ат^иаего] 

1) искать кругомъ, вездѣ — отыски¬ 
вать, разыскивать, развѣдывать, а. 
аіщиет; тепе ветре г аіщиій а.; а. йѳ 
ге аіщиа; 2) обвинять, опредѣляя 
родъ или степень наказанія (сит аЫ. 
или дт. сгіт.) а. аіщиет ресипіА, 
обвинить кого, жаловаться на кого, 
требуя денежнаго взысканія, 

апва, ае, /. ручка, рукоятка, а. ѵаво- 
гиш; а. гийепіів, петля каната; ігор. 
поводъ, случай, апваш дпаегеге, 
йаге. 

Апвапоіі, см. Атвапоіі* 
апваіив, аф. [апва] съ ручками, ѵав а. 
апвѳг, ёгів, т. гусь, 
апвеппив, аф. [апвег] гусиный. 
Апіапсігов, (ив) і,/. городъ въ Мизіи 

при Адріатическомъ н.; отт. Апіап- 
йгіин, аф. 

апіе, 1) ргаер. с. ассиз. а) (л про¬ 
странствѣ) предъ, а. рейев; ігор. 
для обозначенія предпочтенія, преи¬ 
мущества: аіщиет апіе те йШдо; а. 
аИ^иет евве, превосходить кого; йиі- 
сев а. ошпіа Мивае; Ь) во времени) 
предъ, до, а. іисѳт, до разсвѣта; а. 
игЬет сопйііат, до основанія города; 
а. іетрив, Йіет, до означеннаго вре¬ 
мени, дня; а. йесет йіев «им Йесі- 
тит йіет, за 10 дней; а. йіет диіп- 
іит Саіепйав Аргііев = йіе оиіпіо а. 
Саі. Лрг., 28-го Марта; 2) аАѵ. впере¬ 
ди, а. іпдгейі; Ь) прежде^ раньше, ігі- 
Ъив ашпв апіе или іпЬиа а. аппііц 
тиііо, іооде апіе (многимъ) гораздо 
раньше; аппо а. дпат тогіиия еві, за 
годъ до его смерти. 

&ПІѲ&, адѵ. [апіе] прежде, передъ тѣмъ. 
Апіѳ-о&пів, ів, т. созвѣздіе Малый 
Песъ. 

апіѳ-оаріо, сЗрі, серішп (сарішп), 3. 
1) прежде, напередъ занять, овла¬ 
дѣть, а. ропіет; ігор. апіесеріа апішо 
геі іпГогтаііо, напередъ составленное 
понятіе или врожденное представле¬ 
ніе; 2) = не выжидать, не дожидаться, 
а. іетрив Іе^аіогит, принять свои 
мѣры до прибытія пословъ; а. яіь'т$ 
пить не чувствуя жажды. 
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впіѳ-оѳ<1о, севаі, севашп, 8. 1) идти 
впереди, предшествовать, а. аіщиет 
(аіісиі) сит е4пі1а(и; Вгиіив те Ъісіио 
аліесевві*, Б. предупредилъ меня, 
отправился раньше женя двумя дня¬ 
ми; 2) превосходить, аіісиі, или аіі- 
^иет (іи) аІЦиа ге; а. аіщиа ге, отли¬ 
чаться чѣмъ. 

апіѳ-оѳііо, сеііиі,—8. выдаваться, вы- 
' ступать; ігор. отличаться, а. е^иеп- 

1І4; а. аіісиі ге аііфіа, превосходить 
кого въ чемъ; а. аі^пет (Гас.), 

апіеоѳввіо, опів, /. [апіесейо] пред¬ 
шествіе, шествіе впереди; ігор. пред¬ 
шествующее, причина, 

апіеоѳввог, бгів, т. [апіесеііо] пред¬ 
шествующій; апіесеввогез = апіесиг- 
8огѳ8, передовые, см. адіесигвог. 

апіѳоеввтш, ив, т. [авіесѳсіо] встрѣч. 
только выраж. іп апіесеввит, впе¬ 
редъ: (іаге, ассіреге. 

апіе-оигвог, бгів, т. передовой; івгт. 
і. въ яз. военн. апіесигвогев: солдаты, 
посылаемые впередъ для изслѣдова¬ 
нія мѣстности, для развѣдыванія дви¬ 
женій непріятеля м проч. 

апѣе-ео, іі, ііот, 4* 1) идти впереди, 
Іісіогев апіееипі; а. аіісиі, аі^иет, 
идти передъ кѣ*ъ: ігор. превосхо¬ 
дить, аіісиі (аі^иет) тігіиіе; а. аеіаіе, 
быть старше; 2) идти на встрѣчу: 
а) сопротивляться, аисіогіі&іі рагеп- 
1І8, Ь) предупреждать, предотвра¬ 
щать, а. (іашпаіюпет. 

апіе-гёго, Ші, ІЗДит, (егге, 1) носить 
впереди, іавсев; а. дгеввит, идти впе¬ 
реди; 2) ігор. предпочитать, расет 
Ъеііо; 5) а. аіщиіа сопвіііо, напередъ 
обдумывать что. 

апіеЙхив, яф*. [апіе-й^о] впереди при¬ 
крѣпленный, придѣланный; отт. ап- 
іейха, бгшп, я. мелкія .украшенія на 
Фасадѣ дома. 

апіѳ-доѳШог, ^геввив в., 8» йероп. идти 
впереди, предшествовать. 

апіе-Ь&Ъѳо, ЬаЪиі, ЬаЪііит, 2. пред¬ 
почитать, аіідпет аіісиі. 

апіе-Ьас, оЛѵ. передъ симъ, до сего 
временя, прежде, 

апіѳісіѳа, ааѵ. дрсвн. ф. = апіеа. 
ап*е1а*ив, рагіср. и. апіе&го. 
апіѳіиоапав, аф. [апіе-іих] происхо¬ 

дящій, бывающій до разсвѣта; а. 
іетрив, ночное время. 

апіѳ-твгісШтив, аф. дополуденный, 
утренній. 
шІе-тШо, тіві, тіввит, 3. впередъ 
посылать. 

к апіешха. 
▲піешпае» агат,/, древній сабинскій 
городъ; опт. Апіетпаіѳв, іит, т. 
жителя г. А. 

апіеппа, ае,/. рей, райва. 
Апіэпог, бгів, т. троянецъ, по раз¬ 

рушеніи Трои основавшій въ Италіи 
городъ Падуу (Раіаѵіит); отт. Ап- 
іепогНае, агит, т. сыновья А. 

апіѳосоираііо, бпів, /. (въ ритор.) 
предупрежденіе. 

апѣе-рѳѳ, Міб, т. передняя нога, 
апіѳ-рііапі, о гит, т. солдаты, зани¬ 
мавшіе въ строю мѣсто апіе рііапов 
= Ьавіаіі и ргіпсірез. 

апіѳ-ропо, рбвиі, рбаііит, 3. ставить 
впереди, ставить предъ (кѣмъ) аіі- 
диіа аіісиі; ігор. предпочитать, аті- 
сііі&т отпіЬив гѳЪив. 

апіёциат, соф. прежде нежели. 
Апгёгов, біів, т. божество мстящее за 

отвергнутую любовь, 
апіев, іит, т. ряды виноградныхъ 
деревъ. 

апіе-вірт&ппв, і, т. [аідпит] 1) нахо¬ 
дящійся передъ знаменемъ; апіезі#- 
папі, бгит (тііііев) лучшіе солдаты, 
которымъ въ сраженіи ввѣрялась 
защита знамени; 2) ігор. передовой, 
предводитель. 

апіѳ-віо» вібіі, — 1. стоять впереди: 
ігор. превосходить, аіісиі или (рвъдко) 
аІЦиет аІЦиа ге. 

ап-*ев*ог, 1. йероп. призывать въ сви¬ 
дѣтели, аііфіет. 

апіе-ѵёпіо, ѵбш, ѵѳпіит, 4. 1) прихо¬ 
дить прежде — предупреждать, а. 
ѳхегсіішп; ігор. а. швиііав, предупр. 
козни враговъ; 2) превосходить, а. 
а1циет. 

апіѳ-УѲГЬо, ѵегіі, тегвит, 3. прежде 
обратиться куда, опередить; ігор. а) 
предупредить, предотвратить, аіщиіб; 
Ь) прежде обратиться (къ чему), 
взяться (за что), отпіЬив сопніііів 
апіеѵегіепсіит еві, иі = прежде все¬ 
го должно заботиться о томъ, что¬ 
бы —. 

апіѳ-ѵоіо» 1, летать впереди, 
апіѳѵогіо, древн. ф. = апіеѵегЮ. 
АпІЬѳйоп, бпів,/. городъ въ Віотіи. 
апШгор орЬа^і, б пип, т. людоѣды. 
АхШапив» Апііав, см. Апіішп. 
апііоіраііо, опів, /. напередъ состав¬ 

ленное понятіе, врожденное пред¬ 
ставленіе, см. апіісіро. 

апНоіро, 1. [апіе-саріо] брать впередъ, 
отт. а. а1щш<1 тепіе, напередъ со¬ 
ставить себѣ понятіе о чемъ; і<1 ев* 
апіісіраіит тепііЬив повігів, это не 
сообщено, & врождено намъ; апіісі- 
рагѳ тоіевііат, напередъ грустить 
о чемъ; а. ѵіат, напередъ, прежде 
пройти. 

Апііоіѳа, ае, /. супруга Лаэрта, мать 
Улисса. 
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апіаоав, аф. [апіе] передній. 
Апііоута, ае, / городъ въ Фокидѣ. 
апіійѳа, аЛѵ. дреен. ф. — апіе. 
апШбіпт, і, п. противоядіе. 
АпІІ$бпѳ, ев, / дочь царя Эдипа, се¬ 

стра Этеокіа и Полиника; 2) дочь 
троянского царя Лаомедонта. 

Апіі^опѳа, ае,/. 1) городъ въ Эпирѣ; 
2) городъ въ Македоніи; отт. АпИ- 
Вопѳпвіа, е, аф. и -пепвев, іит, т. 
житедн г. А. 

Апіі$5ші8, і, т. пот. ргорг. нѣкото¬ 
рыхъ царей сирійскихъ и македон¬ 
скихъ. 

АпШіЪашів, і, т. горы въ Сиріи. 
Апііібоішв, і, т. сынъ Нестора. 
АпНтаоЪив, і, т. греческій эпическій 
поэтъ, современникъ Пд&тона. 

апйпбтіа, ае, / противорѣчіе зако¬ 
новъ. 

АпйооЫа, ае, / городъ въ Карій; 
2) городъ въ Сиріи; отт. АпІіооЬѳп- 
В68, ішп, ж. житедн г. А. и Апііо- 
оЫгша, аф. 

АпІіосЪив, і, т. 1) пот. ргорг. нѣко¬ 
торыхъ сирійскихъ царей; 2) грече¬ 
скій философъ, учитель Цицерона. 
Отт. АпііооЬѳпв, (Іиѳ) и АпІіосЫ- 
пиа, оф. 

Апіібра, ае,/. дочь Никтея, царя віо- 
тіЙскаго, мать Амфіона. 

АпІІраіег, ігі, «. 1) полководецъ и 
преемникъ Александра М.; 2) пот. 
ргор. нѣкоторыхъ греческихъ фило¬ 

софовъ. 

Апііраігіа, ае,/ городъ въ Македоніи. 
АпІірЬаіев, ае, т. 1) царь лестриго- 
новъ; 2) сынъ Сарпедона, товарищъ 
Энея. 

апОДпагіив, іі, т. и -агіа, ае,/ охот¬ 
никъ, -ница до древностей, знатокъ 
древностей. 

апОДиѳ, айѵ. [апі^иив] по-древнему, 
по-старинному. 

апіідиіѣ&в, аіів, / [апіщиив] 1) древ¬ 
ность, старина; Ь) древніе, а. егга- 
Ъаі іп тііігіа, д. ошибались во мно¬ 
гомъ; с) событія древнихъ временъ, 
древніе нравы, обычаи и проч. регі- 
1п8 апіцпііаіів, свѣдущій въ древно¬ 
стяхъ; 2) ігор. древняя простота, 
честность, ѵіг дгаѵіваітае апіщиііаіів. 

аДѵ. [апіідиив] издавна, 
искони; въ старину. 

апіщио, 1. [апіідпив] собсте. остав¬ 
лять попрежнему, не дѣлать пере¬ 
мѣнъ, отт. = отвергать, не прини¬ 
мать, а. Іедет, го^аііопет, предложе¬ 
ніе новаго закона. 

апОДпив, аф. [апіе] 1) древній, ста¬ 
ринный, давнишній, Іешрив, яепив, 
гатіііа; роН. атісиз; отт. еиЬві. апіі- 

циі, древніе, предки: апіщпогпт 
аисіопіав; Ь) ігор. старинный — про¬ 
стой, честный, Ьоішпев, тогев &піщиі; 
2) сотр. и вчрегіаі. важнѣе, важнѣй¬ 
шій: Іаив еі апіщиіог іші циат ге$- 
пит; піЬіІ тіЬі апіЦиіиа еві, или піЬіІ 
апІі4иіив Ь&Ъео (ехівііто) ничего не 
считаю болѣе важнымъ. 

Апіівва, ае, / городъ на островѣ Лес¬ 
босѣ; отт. Апйвваеі, бпіт, т. жи¬ 
тели этого г. 

апйвіев, іііз, т. и / [апіевіо] 1) глава, 
старшина, надзиратель особл. храма, 
а. іетріі, васгогит; отт. — первосвя¬ 
щенникъ, главный жрецъ, а. Лотів; 
2) ігор. первенствующій, мастеръ, а. 
агіів (іісепаі, ^игів. 

АпІІвШёпѳв, ів, т. философъ, осно¬ 
ватель цинической школы, ученикъ 
Сократа. 

апНвіаѣа, ае, / = апІівІев,/«л. д. глав¬ 
ная жрица. 

апІівЪо, = апіевіо. 
АпИшп, іі, п. городъ въ Лащумѣ; 
отт. Апіі&ппа, АпЦаШшв и Ап- 
Ііѳпѳіа, е, аф. и АпНЭДев, шп, т. 
жители г. А. 

апШа, ае,/ наносъ. 
Апіопіив, іі, родовое имя; отт. Апіо- 
піаппв, аф. 

апіопотавіа, ае, / рит. фигура: 
ерііЪёіоп рго потіде ргоргіо, напр. 
еѵегвог СагіЬа^іпів вм. Зсіріо. 

Апігоп, бпіа, / городъ въ Ѳессаллія. 
апіэгпт, і, п. пещера. 
АпйЫв, І<Нѳ, т. божество у египтянъ, 
апиі&гіив, іі, т. [апиіпв] дѣлающій 
кольца, перстни. 

апиіпв, і, т. кольцо, перстень, особл. 
перстень съ печатью. Право носитъ 
золотыя кольца имѣли только всад¬ 
ники: ап. едпевігів; аппіо апгео <іо- 
паіов, пожалованный въ всадники, 

ѣ &ХШВ, ив, / старуха; роН. = оф. ста¬ 
рый, а. сегѵа. 

2* аппв, і, т. задній проходъ, 
а&хіѳ, айѵ. [апхіпв] боязливо, съ без¬ 

покойствомъ. 
апхіѳіав, аіів, / [апхіпв] 1) боязли¬ 

вость, внутреннее безпокойство; 2) 
мнительность, заботливость. 

апхіГѳг, бга, бгшп, аф. [апхіпв-Гего] 
причиняющій страхъ, безпокойство, 
страшный. 

апхШиІо, іпія,/. = апхіеіаз. 
апхіпв, аф. [ап^о] 1) боязливый, без- 
покоющійся, мнительный, озабочен¬ 
ный, апхіі вепев; апхіпв рго аіідпо; 
а., пе ЪеІІит огіаіиг; апхіит ЬаЪегѳ 
аНциет, пугать кого; 2) причиняю¬ 
щій безпокойство, тревожный, си¬ 
га е а. 
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Апхиг, йгіа, 1) п. городъ въ Лаціумѣ, 
впослѣдствіи Таггасіпа; отт. Ап- 
хйгаа, йіів, аф. 2) Апхиг, ж. или 

Апхйгив, = «Іирііег у вольсковъ. 
АпуШя, і, ж. одинъ изъ обвинителей 
Сократа; (Ногаі.) АпуЪі геиз = 8о- 
сгаіез. 

Адпѳе, пшп, пк коренные жители Віо- 
тіи; отт. а) Абпіа, ае, /. древнее 
названіе Віотіи; Ь) АопІсІѳв, шп, /. 
= музы; с) Абпігіа, оф. віотійскій: 
А. ѵіг=НегсиІе8; А. деа8=Васс1шв; 
А. вогогев = Мпвае. 

Аогпоа, і, 1) т. Авернское озеро въ 
Катанія; 2)/. городъ въ Эпирѣ. 

Абшц I, т. рѣка въ Иллиріи. 
Ар. = Арріив. 
арВДѲ, (гтрегсЛ. дгаес.)—прочь, а. Ывс, 

а. а те; а. іе, убирайся. . 
Арате а, ае, /. 1) городъ въ Сиріи; 2) 

г. во Фригіи; 8) г. въ Виѳиніи, Отт. 
Аратѳі, бтт, ж. жители А. и Ара- 
тѳпвіа, е, Аратѳпиа, аф. 

араШІа, ае,/. безстрастіе, равнодушіе, 
безпечность. 

АреІІа, ае, т. пот. ргорг. одного легко¬ 
вѣрнаго жида, отт. у Горація = 
легковѣрный человѣкъ: сгебаі Ли- 
ёаеоз АреІІа. 

Ареііев, ів, пк знаменитый греческій 
живописецъ, современникъ Алексан¬ 
дра М.; отт. Арѳііѳиа, аф. 

Арѳппіпіобіа, ае, пк обитатель Апен¬ 
нинскихъ горъ. 

Арреппіпі&ѳпа, ае, т. родившійся на 
горахъ Апеннинскихъ. 

Ареппіпин, і, т. горы въ Италіи. 
арѳг, ргі, т. кабанъ. 
АрегапШ, огшп, т. племя въ Этоліи; 
отт. Арегапііа, ае,/. область, на¬ 
селенная А. 

арегіо, гаі, гішп, 4. 1) открывать, а. 
осиіов, зерпісгшп; а. іііегав, вскрыть, 
распечатать письмо; сарііе арегіо, 
ресіоге арегіо, съ обнаженною голо¬ 
вою, грудью; Ъ) отворять, ^апиаш, 
рогіаз; 2) показывать, обнаруживать, 
а. зелена злое; а. зепіепііаіп, объ¬ 
явить свое мнѣніе; арегіге зе или 
арегігі, показываться, обнаруживать¬ 
ся; 3) дѣлать доступнымъ, а. іоспш; 
тег арегіі тагіа. 

арегіо, аск>. [арегіпв] 1) открыто, Ъеі- 
Ьип рагаге; 2) Ргор. откровенно, <Н- 
сеге; Ъ) ясно, ехріісаге. 

арегіиа, рагіер. гл. арегіо; 2) аф. от¬ 
крытый, Іосцз, сашриз, таге; отт. 
арегіпт, і, п. открытое мѣсто: сазіга 
ропегѳ іп арегіо; б) открытый — не¬ 
покрытый, патіз а., судно безъ палу¬ 
бы; соеішп а. чистое, ясное небо; с) 
открытый — незащищенный, а. 1а- 

іоѳ; Ьшпегпз а., неприкрытое щи¬ 
томъ ; отт. а. = доступный, ге#іо а. 
аііспі; ігор. а) открытый, явный, 1а- 
ігосіпіит, репспіит; Ь) ясный, понят¬ 
ный, паггаііо, зсгіріог; Ьос іп арегіо 
езі, это ясно, очевидно; с) откровен¬ 
ный, Ьохпо, апішпз. 

арех, ісіз, т. 1) верхъ, верхушка, вер¬ 
шина, шопііз, агЬогіз; 2) кончикъ на 
шапкѣ жрецовъ (фламиновъ); отт. 
раг8 рто іоіо а) шапка Фламиновъ: 
арісет біаіет аііспі ітропеге, сдѣлать 
кого жрецомъ Юпитеровымъ; Ь) тіа¬ 
ра азіатскихъ царей; ігор. вѣнецъ, 
украшеніе, арех зепесіпііз езі апсіо- 
гііаз; с) шлемъ, агйеі арех сарШ; 8) 
дгатт. знакъ надъ долгою гласною. 

АрЪ&гбйа, еі, т. царь въ Мессеніи; 
отт. АрЬагѳіиа, аф. 

арЬгаоіив, і,/. = патіз арегіа, судно 
безъ палубы. 

АрЬгосіІвіав, &йіа, /. 1) городъ въ Ка¬ 
рій; 2) г. въ Киликіи. Отт. АрЬго- 
сіівіѳпзѳв, іпш, ж. жители г. А. 

аріагіиа, іі, ж. [арез] пчеловодъ, 
аріоаіиа, аф. имѣющій на головѣ 
шапку, какую носили жрецы Флами- 
ны, см. арех, 2. 

арісиіа, ае,/ [йетіп. отъ аріз] пчелка. 
Арійапиа, і, ж. рѣка въ Ѳессаліи, 
арів, із, /. пчела. 
Аріа, із, ж. Аписъ, волъ въ Мемфисѣ, 

которому египтяне воздавали боже¬ 
скія почести. 

аріаоог, аріпз 8., 8. скроп. достигать, 
аііцчід и (Тас.) аіісгупѳ геі. 

арішп, іі, п. сельдерей, 
аріивігѳ, із, и арІозігіа, іпт, или аріи- 

зіга, отт, п.-задняя часть корабля 
съ украшеніями, кормовой планчеръ. 

аросіѳіі, бгшп, пк выборные, 
аробуіѳгішп, іі, п. при банѣ комната 

для раздѣванія. 
АроШпагіа, АроШпѳия, см. АроІІо. 
АроІІо, ідіз, ж. Аполлонъ, сынъ Юпи¬ 

тера; отт. АроШпагіа, е, и Ароі- 
Ііпѳиа, аф. Аполлоновъ; ѵаіез Ароі- 
Ііпѳиа, = ОгрЬеиз; шгЬв А. = Беіоз; 
таіег А. = Ьаіопа. 

АроИодогиа, і, ж. 1) греческій грам¬ 
матикъ и миѳологъ, жившій въ 2-омъ 
столѣтіи до Р. X. 2) греческій риторъ, 
жившій въ 1-омъ столѣтіи до Р. X. 

Ароіібпіа, ае, / городъ въ области 
Локровъ Озол. 2) г. въ Иллиріи; 3) г. 
во Ѳракіи; 4) г. въ Македоніи. Ожж. 
а) Ароііопі&іев, ае, ж. уроженецъ 
г. А.; Ароііопіаіаѳ, іпш, пк жите¬ 
ли г. А., Ъ) Ароііопіѳпаіа, е, аф. и 
Ароііопіѳпаев, іпт, ж. жители 
г. А. 

Ароіібпіа, ісііз, /. городъ въ Лидіи 
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отпт. Ароііопісіепвев, ішп, т. жи¬ 
тели г, А. 

ароіб^ив, і, т. притча, нравоучитель¬ 
ная басня. 

аропив, і, т. унимающій боль; Аропі 
іопв, цѣлительныя воды близъ Надуй. 

ароргоё&тёпа, огиш, п. отвергаемое, 
непріемлемое=ге^есіа, см. геіесіив, 2. 

ароШѳоа, ас, /. кладовая. 
арр-, — абр-. 
аррагаіе, айѵ. [аррагаіиа] съ больши¬ 
ми приготовленіями, великолѣпно. 

аррагаііо, <5пів, /. [арраго] 1) пригото¬ 
вленіе, особ л. о большихъ, обширныхъ 
приготовленіяхъ. 

1. аррагаіиа, ив, т. [арраго] 1) приго¬ 
товленіе, ш#епіі арраг&іи Ъеііит іп- 
вігиеге; 2) сопсг. сдѣланныя приго¬ 
товленія, снаряды, а. орри^пашіагит 
пгЬіит; аррагаіит ідсепбеге; Ь) до¬ 
машняя утварь, обстановка, а. іедиів, 
гедіпа; а. аг^едіеиз, соребряная по¬ 
суда, серебро; В) великолѣпіе, пыш¬ 
ность, ериіагит, Ішіопіт вресіасиіо- 
гипнще. 

2. аррага1ив,^ог*ер. гл. арраго; 2)аф. 
приготовленный, всѣмъ снабженный, 
(Іошив; Ъ) тщательно обработанный, 
изысканный, огаііо; с) великолѣпный, 
ериіае, Іибі. 

аррагео, рагиі, рагіішп, 2. являться, 
показываться, аіісиі; отт. 1) явство¬ 
вать, быть яснымъ, очевиднымъ, 
особл. ітрегв. аррагеі, ѳпт ѵісіит ігі, 
очевидно, что онъ будетъ побѣж¬ 
денъ; а., ^иіб іи іесегів; 2) явиться 
къ кому, б. ютовымъ къ услугамъ, слу¬ 
жить, а. сопвиІіЪав. 

аррагііог, бгів, т. [аррагео, 2] служи¬ 
тель. 

аррагЗДо, бпів, /. [аррагео, 2] 1) слу¬ 
женіе, служба; 2) сопсг. прислуга, 
служители. 

ар-раго, 1. приготовлять, дѣлать при¬ 
готовленія (къ чему), а. дирііаз, Іи- 
<1ов; а. Ъеііит, приготовляться къ 
войнѣ; а. сгітіпа ід аіщиет, соби¬ 
рать обвиненія, жалобы на кого. 

аррѳііаііо, ошв, /. [арреііо] 1) обраще¬ 
ніе рѣчи къ кому; 2) воззваніе, ап- 
пелляція, а. а<1 рориішп; а. ігіЪипо- 
гшп, воззваніе къ трибунамъ; 8) на- 
имевованіе, имя, титулъ, а. іпапіз, 
арреііаііопеа ге#шп тепаіев егапі; 4) 
іегт. і. дтатт. а) произношеніе, Іііе- 
гагшп; Ь) имя существительное. 

аррѳііаіог, бгів, т. [арреііо] взываю¬ 
щій о помощи, просящій о рѣшеніи 
дѣла другимъ судомъ, см. арреі- 
Іагѳ, 2. 

аррѳШіо, 1. [ареііо] называть, повто¬ 
рять. 

1. арреііо, 1. обратить рѣчь къ кому, 
обратиться къ кому; а. аіщает бе¬ 
теле; арреіаіиз езі аЪ ііѳ = они об¬ 
ратились къ нему; а. аіщпеш потіпе 
(потіпаііт), обратиться къ кому на¬ 
зывая его по имени; отт. 1) назы¬ 
вать, а. аіщиет ОДзо дотіпе; а. аіі- 
диет раігет; со#потіде ^'иѳіив езі 
арреііаіиз; а. Іііегав, произносить 
буквы; Ъ) называть—объявлять, про¬ 
возглашать, а. аіщиет ѵісіогет, ге- 
$ет; а шіііііЬив ітрегаіог арреііаіив 
езі; 2) обратиться къ кому съ прось¬ 
бою о помощи, призывать на помощь, 
а. зепаішп; а. (Іеоз, взывать къ бо¬ 
гамъ; особл. въ случаѣ аппелляціи: а. 
ігіЪипоз, предаться суду трибуновъ; 
Ь) обратиться къ кому съ требова¬ 
ніемъ, а. аіщпет сіе ресипіа, требо¬ 
вать уплаты долга; 8) звать, требо¬ 
вать въ судъ, а. аіщиет бе ргобіііо- 
пе, обвинить кого въ измѣнѣ. 

2. ар-рѳііо, рШі, риізшл, 8. пригонять, 
Ъотез аб Іііога; а. даѵѳт аб Іііив = 
пристать къ берегу, отт. арреііі ши 
(іпіг.) арреііеге, пристать къ берегу: 
Ьі аб іпвдіат аррпіегіші; аб Вісіііат 
арриіві зипі; ігор. побуждать, на¬ 
правлять, аб аіщиіб. 

аррѳпсііойіа, ае, /. [йетіп. отъ арреп- 
біх] небольшое прибавленіе,прибавка. 

аррѳпсИх, Тс 18, /. [аррепбо] прибавле¬ 
ніе, приложеніе. 

ар-рѳп<Іо, пбі, пѳиш, 8. отвѣшивать, 
аіісиі аіщиіб; ігор. а. ѵегЪа, взвѣши¬ 
вать каждое слово. 

аррёіѳпв, рагіср. гл. арреіо; 2) аф. до¬ 
могающійся, геі аіісіциз; Ь) = жад¬ 
ный къ деньгамъ. 

аррѳіепіѳг, асіѵ. [арреіепз] жадно. 
аррѳіѳпііа, ае, /. [арреіо] сильное же¬ 
ланіе, стремленіе, страсть. 

аррѳІШо, опіа, /. [арреіо] желаніе 
схватить, достать; ігор. стремле¬ 
ніе, желаніе, ішрегіі, Іашш. 

аррѳШив, из, т. [арреіо] страстное 
желаніе, страсть. 

ар-рѳіо, реііѵі (реііі), реііішп, 3. 1) 
хватать, стараться достать, аіщиіа 
шадіЬиа; ігор. домогаться, а. Ьопо- 
гет, атісіііат аіісіуив; ѳедеѳ арре- 
іипіиг — домогаются расположенія 
стариковъ; 2) нападать, а. аіщиет 
$1абіо, н. на кого съ мечемъ; а. аіі- 
циет ІарібіЬов, бросать~ въ кого к.; 
8) іпіг. (особл. о времени) прибли¬ 
жаться, наступать, арреііі біев, пох; 
сопвоіагіа сошіііа арреіапі. 

Арріа, ае, /. городъ во Фригіи; отт. 
▲рріапив, аф*. и виЪві. -&пі, огиш, 
т. жители г. А. 



Арріа 

Арріа, Арріалпв, Арріав, см. Ар- 
ріив. 

Арріѳіав, см. Арріпв. 
ар-ріпдо, ріпхі, рісіиш, 3. прибав¬ 
лять къ рисунку, приписывать; ігор. 
прибавлять. 

Арріив, предъимя; А. Сіаийіив Саеспя, 
по имении котораго названа была до¬ 
рога ѵіа Арріа» отъ Рима до Капуи; 
адиа Арріа» водопроводы, устроен¬ 
ные А шлемъ въ Римѣ; отт. Ар р іа- 
пи а, аф. и Арріадѳа, (Іеае, статуи 
у Фонтановъ А пліе вылъ водопрово¬ 
довъ; Арріѳіаа, йіів, /. древнее бла¬ 
городство Апліева рода. 

ар-р1аи(іо, ріаиаі, ріаивит, 3. собств. 
ударять, аіідиій аіісиі геі или аіідиа 
ге, чѣмъ обо что; отт.«руко¬ 
плескать, одобрять рукоплесканіемъ, 
а. аіісиі. 

аррііоійіо, бпіз, /. [арріісо] прино- 
равлнваніе, присоединеніе; а. апіті, 
склонность, расположеніе. 

ар-рІІоо, саѵі (сиі), саішп (сііит), I* 
1) прикладывать, приставлять, при¬ 
слонять, а. всаіаз тоепіЪив; а. ее 
ай агЪогет, прислониться къ дере¬ 
ву; а. савіга Яшпіпі, расположить 
лагерь у самой рѣки; а. сохтш віпі- 
вігшп аЙ игЬет, расп. лѣвое крыло 
подлѣ самаго города; ігор. а. ее аіі- 
спі, присоединиться къ кому; 2) 
приближать, а. ее ай йаштат; а. 
аіідиет, приводить кого; арріісаіо 
сарііѵо = по приведеніи плѣннаго; 
Ъ) а. паѵет ай Іеггат (іеггае) = при¬ 
стать къ берегу; отт. арріісагі и{іпіг.) 
арріісаге, пристать къ берегу: паѵів 
гірае арріісаіиг; паѵеа Ъозгіит арріі- 
сиепші; с) а. аштиш или ае ай аіі- 
диій, предаваться чему, усердно за¬ 
ниматься чѣмъ: а. ее ай рЬіІоворЫ&т; 
а. апітшп ай восіеіаіет аіісгдив, ста¬ 
раться заключить союзъ съ кѣмъ, 

арріойо = арріаийо. 
ар-ріого, 1* жаловаться со слезами на 
глазахъ, аіісиі, кому, 

ар-рбпо, рбвиі, ровііиш, 3. 1) при¬ 
ставлять, а. всаіаз; аррозШ егапі 
сиаЮйев; 2) ставить возлѣ: а) при¬ 
бавлять, поіат ай ѵегвит; роёі. а. 
аппоз аіісиі; Ь) ставить на столъ, по¬ 
давать, раіеііат, соепат; с) роёі. а. 
аіідиій ^гаііае, Іисго, считать что ми¬ 
лостію, выигрышемъ. 

арроггѳсШв, оф. [ай-роіті^о] возлѣ 
растянутый, распростертый, 

ар-рогіо, 1. приносить. 
&р-ро8СЮ, роровсі, 3. къ тому, еще 
требовать. 

арровіѣе, дай?. [арроаііив] удобно, при¬ 
лично. 
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арровШо, бпіз, /. [арропо] прибавле¬ 
ніе. 

арровШів, рагіср. гл. арропо; 2) аф. 
находящійся вблизи; близлежащій, 
сазіеііит Йитіпі аррозііит; гедіо а. 
тагі; Ъ) ігор. годный, удобный, ай 
аіідиій; с) склонный, аіісиі геі. 

ар-ргѳоог, 1. сісроп. взывать, молить¬ 
ся, а. йеоа. 

ар-ргѳЬѳпсІо, пйі, пзит, 3. 1) схва¬ 
тить, шалит аіісгдив, аіідиій тапи; 
а. аіідиет раіііо, схв. кого за плащъ; 
а. Іосит, занять мѣсто; 2) ігор. 
браться, приниматься, а. аіідиій (за 
что) сапіе еі сит іийісіо. 

арргѳпйо, = арргеЪепйо. 
арргіте, адю. преимущественно, 

весьма. 
арргіто, ргевзі, ргеввшп, 3. [ай-рге- 
то] прижимать, придавливать. 

арргоЬШо, бпіз, /. [арргоЬо] 1) одоб¬ 
реніе; 2) подтвержденіе, доказатель¬ 
ство, Ьос коп е#еі арргоЬаііопе. 

арргоЬаіог, бгів, т. [арргоЬо] одо¬ 
бряющій. 

ар ргбЪо, X. 1) одобрять, зепіепііат 
аіісгдив; 2) подтверждать, доказы¬ 
вать, ргорозШопеш, ййет аіісиі; 8) 
исполнять, совершать въ угодность, 
какъ слѣдуетъ, а. орив. 

ар-рготіШ), тізі, тіввит, 3. 1) къ 
тому, еще обѣщать; 2) подтверждать, 
ручаться. 

ар-ргорёго, 1» 1) ускорять, аіідиій; 
2) іпіг. спѣшить. 

ар-ргорівдшШо, бпіз, /. [арргоріп- 
дио] приближеніе. 

ар-ргоріпдио, 1. приближаться, ай 
рогіаш, типШошЪив; арргоріпдиаі 
аіев, ѵег, наступаетъ день, весна; 
іііі роепа а., ему предстоитъ нака¬ 
заніе. 

ар-рвдпо, 1. атаковать. 
Арриііа, Арриіив, см. Ариііа. 
арриівив, рагіср. гл. арреііо. 
аррпівпв, ив, т. [арреііо] 1) прибли¬ 
женіе; ігор. дѣйствіе, вліяніе, а. 
йеогшп; ?гі&огіа еі саіогіа арриівив 
вепііге; 2) приставаніе къ берегу, 

аргіоаііо, бпів,/. [аргісог] пребываніе 
на солнцѣ. 

аргісіѣаѳ, аіів, /. [аргісив] солнечная 
теплота. 

аргіоог, 1, Аероп. быть, грѣться на 
солнцѣ. 

артіоив, аф. находящійся на солнцѣ, 
согрѣваемый солнцемъ, Ъогішв, 1о- 
сиз; роёі. агЬог а., вое а., дерево, 
цвѣтокъ любящій солнце; йіев а., 
ясный день; отт. 8иЬві. аргісит, і, 
п. = Іосив аргісиз; ігор. рго&гге 
аіідиій іп аргісит, обнаружить что. 
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АргШв, аф. апрѣльскій; саЗепЛае 
Аргі1ѳв=1-ое Апрѣля; виЬві. АргІ- 
1І8, іэ, т. (тепвіэ) Апрѣль. 

Аргопііш, родовое имя, отт. Арго- 
піапия, оф. 

аргидешв, аф. [арег] кабаній. 
арвііц і(іів, /. см. аѣвів. 
Арене, і, т. рѣка въ Иллиріи. 
аріе, айс. Гаріив] 1) плотно, въ-пору, 

удобно, аа реЛет сопѵепіге; 2) при¬ 
лично, какъ слѣдуетъ, хорошо, Лі- 
сеге. 

аріо, 1. [аріпв] 1) прилаживать, при¬ 
кладывать, придѣлывать, а. аІщиіЛ 
аіісиі геі; роН. а. Ьеііа тоЛів (<&аХ.) 
сііЪагае = воспѣвать в.; 2) приго¬ 
товлять, а. сіаздеш асі риртат; а. 
агша ридпае или ее риртае; аріаіив 

■ аЛ аІіциіЛ или геі аіісиі, приготов¬ 
ленный, устроенный для чего; Ь) 
сит. аЬШ. снабжать, паѵет геті^іо, 
сіаавет ѵеіів; а. ее агтів, воору¬ 
житься. 

аріив, оф. 1) прилаженный, отт. а. ех 
аіщиа ге == висящій на чемъ: дІаЛіов 
е Іасипагі аеій е^иіп& аріив; ігор. а) 
зависящій, ^ш еві а. ех зеве; ѵііа а. 
еві (ех) ѵігіиіе; Ь) связанный, Ліввоі- 
ѵеге аріа іпіег ее; аріит ех ігіЪив 
^епегіЬпз, состоящее изъ трехъ ро¬ 
довъ; огаііо а., связная, округленная 
р.; с) снабженный, а. реппіз; соеіпт 
а. віеіііа, небо, усѣянное звѣздами; 2) 
(чаще] годный, удобный, хорошій, 
ехегсііив а., агта а.: раіііит а. аа 
опте аппі іетрия; іпдепіит а. аЛ 
агіев оріітав (способный); іетрив, 
Іосив а. (удобное); гев а. іііі аеіаіі 
(приличное). 

арий, ргаер. с. ассиз. 1) у, евве, веЛеге 
ариЛ игЪетваЛ игЬет; а. Иоіат 
ри^паѵіі; ариЛ ХепорЪопіет = іп 
ІіЪгів X. 2) у я въ присутствіи, пе¬ 
редъ, Лісеге а. ^иЛісев, а. ргаеіогет; 
ѵегЬа Гасеге а. вепаіит. 

Ариіѳіия, имя; отт. Ариіеіаппв, аф. 
Ариііа, ае, /. область южной Италіи; 

отт. Ариііоив, и Арйіив^ф.; 
8иЬзі. Ариіі, бгит, т. жителя А. 

ариі, древн. ф. = ариЛ. 
афіа, ае, /. 1) вода; а^иас, воды, ми¬ 
неральныя в.; а. еі і^піѳ = главныя 
житейскія потребности, отт. а^и& 
еі і$пі іпіегЛісеге аіісиі, изгнать ко¬ 
го; а. еі і#пет реіеге (ровіиіаге) 
требовать подчиненія; адиат ргае- 
Ьеге = а) подать воды, по римско¬ 
му обычаю для умыванія рукъ предъ 
самымъ обѣдомъ; Ь) угощать; 2) 
роН. =г морс, озеро: а. АІЪапа; рѣ¬ 
ка: а. Тизса = ТіЬегіѳ; зесипЛй а<іи^, 
внизъ по рѣкѣ; дождь: согаіх аи- 

^иг а^иае; 8) = водяные часы (сіерв- 
уЛга, употребл. при опредѣленіи 
времени ораторамъ) отт. а^иат Ла¬ 
ге, дозволить говорить; а^иат рег- 
Леге, терять время; а^иа (тіЬі) Ъае- 
геі, я въ затрудненіи, не знаю что 
сказать. 

едидесіиоіив, из, т. [ачиа-Лисеге] 1) 
водопроводъ; 2) право проводить 
воду. 

еди&Нв, ів, т. сосудъ для воды, кув¬ 
шинъ. 

едшмгіші, [адиа] 1) аф. водяной; тая 
а., сосудъ для воды, кувшинъ; 2) 
зиЪзі. смотритель надъ водопрово¬ 
дами; Ь) водоносъ; с) Водолей (со¬ 
звѣздіе). 

едпаііеив, и ещи&іШв, аф. |^иа] 1) 
водяной, въ водѣ или близъ воды 
живущій, растущій, аѵів, агЬог; 2) 
мокрый, влажный; аивіег а., южный 
вѣтеръ, наносящій дождь, 

афіаио, бпів, /. [^пог] 1) доставаніе 
воды, адиаііошв саиза ргоЛіге; ачиа- 
ііопе Іопдо еі ап#ивіа иіі, доставать 
воду издалека и въ маломъ количе¬ 
ствѣ; 2) водопой. 

а^иаіо^, бгів, т. [адиог] достающій 
воду, доставляющій воду, 

еиіиііа, ае, /. 1) орелъ; 2) знамя ле¬ 
гіона, Лесітае 1е$іопів а<ріі1ат іегге; 
отт. а. = легіонъ: егаі асіев іге- 
Лесіт а^иі1І8 сопвіііиіа. 

Афіііагіа, ае, /. городъ въ сѣверо- 
вост. части Африки. 

АдиШіив, родовое имя; отт. АфХІІ- 
Ііапив, аф. 

Вфіі1і№г, бгі, т. [аяиііа-іего] знамено¬ 
сецъ. 

ааиіПпив, оф. [ачиііа] орлиный, 
адиііо, бпіз, т. 1) сѣверный вѣтеръ, 

ѵепіо ачпііопѳ ѵепіге; Ь)сѣверъ, 
аЛ адшіопет сопѵегвиз; отт. а^ш- 
Ібпіив, аф. сѣверный; 2) пот ргорг. 
Аквилонъ (олицетвор. сѣверн. вѣтра); 
отт. А^иі1бши8, аф.; А^иі1оша рго- 
Іев = Саіаіз еі 2еіев. 

ааиііопагів, е, оф. |^ш1о] сѣверный. 
Адиііохііа» ае, /. городъ въ области 
ГиршшскоЙ, въ среди. Италіи, 

а^иіібпіив, аф. см. &4иі1о. 
Ацатшп, і, п. городъ въ Лаціумѣ; 

отт. Афііпав, йііз, оф. и виЬві. 
Ациіпаіев, іит, т. жители г. А. 

АфіііагИ&, ае,/. южная Галлія, отт. 
Адиіі&ппв, оф. 

адиог, 1. йероп. ходить за водою. 
а4Ибва8, аф. [^па] 1) изобилующій 

водою; 2) дождливый. 
вдигУа, ае,/ [йетіп. отъ щи&] водица, 
ага, ае, /. 1) алтарь, агат сопвесгаге 

Лео; 2) (такъ какъ алт. доставлялъ 
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убѣжище тѣмъ, которыхъ преслѣ¬ 
довали) убѣжище, защита, а. восіо- 
гшп, ІгіЬипаіиз, Іе^шп; 3) роеі. воз¬ 
вышеніе : памятникъ (а. ѵігЩІіз), кос¬ 
теръ (а. вериісгі). 

агаЪагоЬѳв или аІаЪагсЬез ія, т. та¬ 
моженный сборщикъ (въ Египтѣ). 

АгаЫа, ае, /. Аравія; отт. АгаЪв, 
ёЪія, т. аравитянинъ; Аг&Ыопв, 
ЛгаЫшц АгаЬив, аф. аравійскій. 

АгаЪіѣае, 5гшп, т. меня въ Гедро- 
зіи. 

Аг&Ъив, 1) оф.см. АгаЫа, 2) виЬві. -из, 
і, т. рѣка въ Гедрозін. 

АгаоІшѳ, ев, /. дочь Идмона, въ Лидіи, 
превращенная въ паука за состяза¬ 
ніе съ Юноною въ искусствѣ ткать. 

АгаоЪбвіа, ае, /. область въ воет, 
части Персіи; отт АгасЬдвіі, отит, 
т. жители А. 

АгасЫив, і, т. рѣка въ Эпирѣ. 
АгасупИшв, і, т. гора на югѣ Этохін. 
Агшіив, і,/. островъ и городъ у сама¬ 

го берега Финикіи. 
агапеа, ае,/. и (рѣдко) агйпѳпв, і, т. 
паукъ. 

агапѳоіа, ае, /. и -пебіиз, і, т. [детіп. 
отъ агапеа, -из] паучокъ, 

агапѳовив, оф. [агапеа] 1) полный 
паутины; 2) похожій на паутину, 

агапёов, аф. [агапеа] пауковый, па¬ 
утинный ; отт. еиЪві. агапеит, еі, «. 
паутина. 

Агат, или Агагів, із, т. рѣка въ Гал¬ 
ліи, нын. Задпе. 

Агаѣѳив, аф. см. Агамии* 
агаГіо, опія, /. [аго] 1) паханіе; отт. 

= земледѣліе; 2) особл. ріиг. пахот¬ 
ная земля, принадлежавшая государ¬ 
ству н отдававшаяся въ аренду. 

агЗДог, огІ8, т. [аго] 1) пахарь; Ъоз а. 
□луговой быкъ; Ь) земледѣлецъ; 2) 
агаіогеа, арендаторы, см. агаііо, 2. 

ага^гшп, і, п. [аго] плутъ. 
Агаігаи, і, т. пот. ргорг. 1) греческій 
поэтъ; отт. Агагёив, аф. 2) глава 
ахейскаго союза. 

Агахѳв, І8, т. рѣка 1) въ Арменіи; 2) 
въ Персидѣ. 

АгЬѳІа, бгшп, п. городъ въ Ассиріи. 
агЪііег, ігі, т. 1) зритель, свидѣтель, 

віпе а., гетоііз агѣіігіз, безъ свидѣ¬ 
телей; 2) посредникъ, судья (судя¬ 
щій по собственнымъ соображеніямъ), 
орр. уийех); 3) властитель, повели¬ 
тель, Аи^изіиз а. ітрегіі; роН. N0- 
ілз а. тагіз; а. ЪіЬешіі, распоряди¬ 
тель на пиру; а. ігае ^попіз, испол¬ 
нитель—. 

агЫіга, ае,/. [агЬііег] свидѣтельница. 
агЫігВДив, из, т. [агЬіігог] 1) воля, 
желаніе, агЬіігаіи тео, іио; дейеге 

ее іи аііефив агЬіігаішп, сдаться на 
волю (побѣдителя); 2) руководство, 
надзоръ, ейисагі агЬіігаіи аіісіуиз. 

агЫѣгішп, іі, п. [агЬііег] 1) сужденіе, 
опредѣленіе, рѣшеніе, ѵевігит а. 
ѵаІеЬіі; гез аЪ оріпіошѳ агЪіігіо ве- 
]ипсіаѳ, дѣла, недопускающія рѣше¬ 
нія, основаннаго на произвольныхъ 
соображеніяхъ; 2) произволъ, власть, 
ѵепіге, <1аге зе іп агЬіігіит аііешиз; 
а. геі аііефиз, власть рѣшить дѣло; 
езве агЬіігіі виі, быть ни отъ кого не¬ 
зависимымъ; 3) агЬіігіа іипегіз, по¬ 
хоронныя деньги (которыя опредѣлялъ 
агЬііег, соображаясь съ состояніемъ по¬ 
койника). 

агЫѣгог, 1* йероп. (рѣдко расе.) 1) 
думать, полагать, агЬіігог, Ы Ьеііит 
ееіегііег соиЯсі ровзе; (роев.) дишп 
ірве ргаебошип восіив агЬіігагеіиг; 
2) см. агЬііег, 1) слышать, замѣчать, 
йісіа аііегуив; Ь) свидѣтельствовать, 
объявлять. 

агЪог, бгіз, /. дерево; а. »Готів, 
дубъ; а. РЬоеЬі, лавровое дерево; 
а. Раіішіів, масличное д.; а. іпіеііх, 
висѣлица; роіі. сдѣланное изъ де¬ 
рева: мачта, весло, корабль; РеІіав 
агЬог = Агио. 

агЬбгёив, аф. [агЬог] 1) древесный, 
йгопйев шпЪга; 2) древовидный, дре¬ 
вообразный, сопша. 

агЬои, роеі. — агЬог. 
АгЪивопІа, ае,/. пот.ргорг. мимистка 

во времени Цицерона. 
агЪав^иш, і, п. [агЬог] 1) мѣсто, уса¬ 
женное деревьями, особл. вязомъ, къ 
которому привязывали виноградъ; 2) 
(обык. ріиг.) кустарникъ, роща. 

агЪигіив, аф. [агЬог] деревьями уса¬ 
женный, адег. 

агЪйіѳив, а&о. [агЬиіиз] принадлежа¬ 
щій къ земляничному дереву, земля¬ 
ничный. 

агЪйішп, і, п. 1) ягода земляничнаго 
дерева, толокнянка; 2) = агЪиіиз. 

агЬиЬия, і,/. земляничное дерево, 
агоа, ае,/. 1) ящикъ, особл. денежный 

сундукъ, воіѵеге ех агса — платить 
наличными деньгами; 2) гробъ; 3) 
(небольшая тѣсная) темница, соцрееге 
аіщпеш іп агсат. 

Агоасіѳв, АгоаЗіа, см. Агоав. 
агоапо, аЛѵ. [агсапив] тайно, 
агоапив, аф. 1) скрытый, тайный, соп- 

віііа, васга а.; отт. еиЬзі. агсапшп, 
і, п. тайна; 2) скрытный, сохраняю¬ 
щій въ тайнѣ, Ьото, пох. 

Агоав, йсіів, т. пот. ргорг. праотецъ 
аркадянъ, и аф. аркадскій; отт. а) 
Аго&сіѳв, шп, т. аркадяне; Ь) Аг- 
о&сііа, ае, /. область южной Греціи; 
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с) Агоайіоин, Аго&Шив, аф‘. ар- 
кадскій. 

агоѳо, сні, — 2. ставить предѣлы, пре¬ 
граду — удерживать, а. ігапвіішп 
Ъовгів, препятствовать переправѣ н.; 
а. соріав Ьовіішп, отражать войско н.; 
а. аіщніб аіісиі, отклонить что отъ 
кого; а. аіщнеш (аЬ) аіциа гѳ = а) 
удерживать кого отъ чего, а. аІЦпет 
6аШ&, аіциет лбіін, не пускать; Ь) 
оберегать, предохранять отъ — , а. 
а^иет тогЪо, а. сіаввев а^иі1оI1ІЪ^18. 

▲гоевПав, ае, т. или Агоевііаов, і,т. 
греческій философъ. 

Агоѳвіив, іі, т. дѣдъ Улисса, 
агоеввігі, іц/. разе. = агсевві, отъ и. 

агсевво. 
агоѳзяііиа, рагіср. хл. агсевво; 2) аф. 

изысканный, натянутый, бісінт, ]осив. 
агоеввііив, из, т. [агсевво] призывъ, 
приглашеніе, естрѣч. только аЫаі. 

агоѲ08О, или ассегво, Іѵі, Ниш, 8. 1) 
призывать, приглашать, Ріаіопет, 
аіщиет АіЬепів (изъ Аѳинъ); а. аіі- 
^^ет аохіііо, призв. кого на помощь; 
2) = требовать въ судъ — обвинять: 
а. аіідиет сарііів, кого въ уголов¬ 
номъ преступленіи; а. аіщиет ре- 
сппіае саріае; 8) ігор. искать, брать, 
сотоесііа а. гее ех тебіо, изъ все¬ 
дневной жизни; гее Ша огаііопі вріеп- 
богет агсеввіі (= придаетъ). См. 
агсеввііив. 

АгоЪѳ, ев, /. одна изъ музъ. 
АгоЬеІата, і, т. 1) греческій фило¬ 

софъ, ученикъ Анаксагора; 2) царь 
македонскій, другъ Эврипида; 3) пол¬ 
ководецъ Митридата. 

агсЪѳІ^гршп, і, п. первообразъ, типъ. 
АгоЬіав, ае, т. 1) Аиіив Іпсішнв А. 
греческій поэтъ; 2) столяръ, пріоб- 
рѣвшій извѣстность въ Римѣ; отт. 
АгоЫ&опв, асЦ. 

АгоЫІбоЬшц і, т. греческій поэтъ, са¬ 
тирикъ. 

АгопітѳЛѳв, ів, т. знаменитый мате¬ 
матикъ, убитый при взятіи Сиракузъ 
въ 212 г. до Р. X. 

агоЫрігаіа, ае, т. предводитель мор¬ 
скихъ разбойниковъ. 

агоЫіѳоіог, Ъ скроп. [агсЬііесіов] 
строить; ігор. производить, достав¬ 
лять. 

агоЫІвоШга, ае, и агоЫіѳоѣопіое, 
ев,/, зодчество. 

&гоЬ11ео1иа, і, т. зодчій; ігор. винов¬ 
никъ, творецъ. 

агоЬоп, іів, т. архонтъ, правитель (въ 
Аѳинахъ). 

АгоЬуІав, ае, т. греческій философъ, 

послѣдователь Пиеагора. 
агоіібпѳпв, піів, [агсив-іепео] дер¬ 

жащій лукъ, вооруженный лукомъ, 
стрѣлецъ. 

агоіо, агсіе, см. агіо, агіе. 
АгоіорЪуІах, &сів, т. малая медвѣди¬ 
ца (созвѣздіе). 

АгоЪоа, і, /. 1) двойное созвѣздіе, боль¬ 
шая и малая медвѣдица; 2) сѣверный 
полюсъ: 8) сѣверъ; отт. (роёі.) агс- 
іопв, аао. сѣверный. 

Агсійгшц і, т. 1) главная звѣзда «ма¬ 
лой медвѣдицы»; 2) = малая медвѣ¬ 
дица. 

АгсШн, і,/. = Агоіов. 
агоѣав, см. агіив. 
агоиаШя, оф. [агсов] дугообразный, 

выгнутой въ дугу, выгибвоЙ. 
агойіа, ае, /. [сктіп. отъ агса] ящи¬ 
чекъ. 

агошц ив, т. 1) лукъ, агент іпіепбеге, 
аббисеге, натянуть л.; 2) дуга, дуго¬ 
образная линія; Ъ) радуга, с) арка, 
тріумфальныя ворота. 

агйеа, ае,/. цапля. 
Агйѳа, ае, /. городъ въ Лаціумѣ; отт. 
Агйѳ&Шиш, аф. и зиЬзі. АМѳЗДѳв» 
іит, т. жители г. А. 

агсіёііо, бпів, т. праздный человѣкъ, 
вмѣшивающійся въ чужія дѣла. 

агйѳпв, рагіср. іа. агбео; 2) оф*. го¬ 
рячій, а4иа; ігор. пылкій, пламен¬ 
ный. 

агбѳпіѳг, адп. [агбепв] горячо, пла¬ 
менно, сильно. 

агсіѳо, агві, агент, 2. 1) горѣть, бо¬ 
тов агбеі; 2), ігор. горѣть, пылать, 
а. атоге, обіо, віибіо ридпае; ^аит 
агбегеі 8угіа Ъеііо, когда война въ 
С. была въ полномъ разгарѣ; роёі. 
а. аб (іп) аІЦиіб, страстно желать 
чего: а. іп нісівсепбшп, аб агта; а. 
аі^иѣ, іп аіщиѣ или іп аіщиат, 
страстно любить кого; Ъ) (рѣдко) 
быть предметомъ сильной страсти: 
іа агбеі іпѵібіѣ = его жестоко нена¬ 
видятъ. 

агйѳвсо, агві, — 8, [агбео] 1) заго¬ 
раться; 2) ігор. воспламеняться, вос¬ 
пылать, а. іп ігав, восп. гнѣвомъ: 
Ь) засверкать, нпбае а. і$шЪпв; (Тас.) 
ри^іопеш іп тосгопеш агбевсеге дна- 
віі = приказалъ отточить кинжалъ. 

аічіог, огія, т. [агбео] 1) сальный 
жаръ, бапипае; а. воіів, зной; 2) ігор. 
пылъ, пылкость, сирібііаіот, апіті; 
Ъ) сильная страсть, сильное желаніе, 
а. тепіів аб віогіат, а. ебепбі; с) пла¬ 
менная любовь, аіісідпв, къ кому; 
роёі. а. тенв, предметъ моей любви; 
б) сверканіе, блескъ, оспіопш, віеі- 
Іагшп. 

Адіиѳпшц ае, /. [аііѵа] Арденскій 
лѣсъ. 
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агйиов, аф. 1) крутой; отт. виЬві. 
аггіиит, і, п. крутое мѣсто, к. воз¬ 
вышенность: рег агсіашп (Іисипйіг, 
іп аг<1иа еѵаЛеге; 2) высоко поды¬ 
мающійся, высокій, сесігиз а.; роёі. 
едина зеве агсіиив іпіегі = гордый; 
Ь) трудный, затруднительный, ория 
ац аггіиит ѵігіеіиг гее &еаІаа зсгіЬеге; 
гее аггіиае, затруднительныя обстоя¬ 
тельства. 

агѳа, ае, /. 1) свободное мѣсто, пло¬ 
щадь; Ь) дворъ; с) гумно; 2) мѣсто 
для гимнастическихъ упражненій, 
арена; ітор. поприще, ѵііае; роЫ. 
раіеі іп сигая агеа Іаіа теаа, для 
моихъ заботъ открывается широ¬ 
кое п. 

аге-іЪсіо, іесі, Гасіит, 3. сушить; аге- 
йегі, сохнуть. 

Агѳіав, ЙЬіа, Г. и Агѳіаіѳ, іа, п. городъ 
въ южн. Галліи; отт. АгеІвЬепвев, 
іит, т. жители г. А. 

агѳпа, ае, /. 1) песокъ; ргоѵетЬ. ае- 
шіпа тапгіаге агепае = начать дѣло 
безполезно, тщетно трудиться; 2) 
песчаное мѣсто, пески, песчаная 
степь или песч. морской берегъ; 3) 
площадь, усыпанная пескомъ, арена 
въ амфитеатрѣ, опт. = бой: баге 
ее іп агепат, выступить на бой; 
тіііеге аіщпет іп агепат; Ъ) ігор. 
поприще; Ііаііа еяі а. Ъеііі сіѵііів = 
театръ войны. 

агепагіив, аф. [агепа] песочный; отт. 
виЬві. агепагіа, ае, /. (вс. Гогііпа) пе¬ 
сочная яма. 

агеповпв, аф. [агепа] песчаный; Ьшпі 
агеповпт, песч. грунтъ з. 

агѳпв, рагіср. и. агео; 2) оф. сухой, 
ИЗСОХШІЙ. 

агео, иі, — 2. быть сухимъ; ігор. то¬ 
миться жаждою, агеі Тапіаіпа. 

агѳоіа, ае, /. [йетіп. отъ агеа] не¬ 
большое мѣсто, небольшая площадь. 

▲гёор&дов, і, т. «Марсовъ холмъ», 
ареопагъ, высшее судилище въ Аѳи¬ 
нахъ; отт. а) Агѳораві&ѳ, агшп, 
т. члены ареопага; Ъ) АгеорвдШ- 
ошц оф. 

Агѳв^ іѳ, т. — Мага. богъ войны; отт. 
Агѳив, оф. іиаісіит А. = Агео- 
радов. 

агевоо,-8. [агео] сохнуть. 
Лгевібгісіѳя, ае, т. сынъ Арестора 

= Агдош. 
Агёіе, ев, /. дочь Діонисія старшаго. 
▲гѳѣішп, см. Аггеѣішп. 
АгеіЬо, бпіа, или -іЪоп, піів, т. рѣка 
въ Эпирѣ. 

Агеіішяа, ае, /. источникъ въ Сира¬ 
кузахъ, на островѣ Ортигіи; опт. 
Агеіішаів, ігіія, оф. /ет. 

Агѳиа, см. Агѳв. 
Аг$ѳі, огит, т. 1) нѣкоторыя мѣста 
въ Римѣ, назначенныя дл>» совер¬ 
шенія извѣстныхъ религіозныхъ об¬ 
рядовъ; 2) человѣческія чучела, кото¬ 
рыя ежегодно въ маѣ мѣсяцѣ ве¬ 
сталки бросали въ Тибръ, (обрядъ, 
вѣроятно, замѣнившій древній обычай 
приноситъ въ жертву людей). 

агдопіагіив, аф. [агдитепішп] 1) сере¬ 
бряный; а. теіаііит, сер. рудникъ; 
2) денежный; іпоріа а., нужда въ 
деньгахъ, безденежье. Отт. 1) виЬві. 
агдепіагіиа, іі, т. мѣняло, банкиръ: 
2) аг#епІагіа, ае, /. = а) [вс. іаЬегпа] 
мѣняльная лавка, контора банкир¬ 
ская; Ь) (вс. агя) занятіе денежными 
дѣлами, банкирство; Гасеге а., произ¬ 
водить денежные обороты; с) (вс. Го- 
гіта) серебряный рудникъ. 

агдѳпіаіив, аф. [аг^епіит] посере¬ 
бренный; тііііея а., солдаты съ вы¬ 
серебренными щитами. 

аг^ѳпіёив, аф. [агпепШт] 1) серебря¬ 
ный, тав, віаіиа; 2) серебромъ укра¬ 
шенный, асепа, асіея; Ъ) серебрянаго 
цвѣта, бѣлый какъ серебро, соіог, 
іопв. 

агдопіит, і, п. 1) серебро; 2) = аг- 
#епіит Гасіит, обработанное серебро, 
серебряная посуда; Ь) — а. аі^паіиш, 
серебряная монета, деньги; с) а. ѵіѵпт, 
ртуть. 

пг^евіев, ае, т. юго-западный вѣтеръ. 
Аг^ѳия, см. Агдов. 
Агвііѳіит, і, п. кварталъ въ Римѣ; 

отт. Агвіібі&пив, аф. іаЪегпае А., 
л. находящіяся въ этой части города. 

авдШа, ае,/. глина. 
аг^Шовив, аф. [агпШа] глинистый. 
Аг^іпйв&ѳ, агшп, /. три острова близъ 

берега М. Азіи. 
Авдіе, Агвіѵив, см. Агдов. 
Агдо, ив, /. корабль аргонавтовъ; Аг- 

^опапіаѳ, агшп, т. аргонавты, пред* 
принявшіе походъ въ Колхиду. 

Аг$оНогш, Агдоіів, см. Аг^ов. 
Аі^опапіае, см. Аг&о. 
Агдов, п. пот. и асе., оепіі. Агвогшп, 

сии. и аЫ. Агдо; 1) Аг^ов (АсЬаі- 
сшп) — а) область южн. Греціи = Аг- 
доНв, Ь) гл. городъ этой области; 
е) = Реіоропдеяив; 2) Аг&ов АхпрЫ- 
ІосЬісит, городъ въ Акарнаніи. 3) 
А. Реіаа^ісит, городъ въ Ѳессаліи. 
Отт. 1) Авдеив и Агдогші, аф. ар- 
гивскій, роёі. греческій; виЬві. Аг%і- 
ѵі, отт, т. роіі. = греки; 2) Агро- 
Ив, Ігііа, /. область южн. Греціи — 
или аф. /ет. — Аг^еа, опт. Ах^О- 
Иоив, аф. аргввекій, роёі. греческій. 

Ахфоив, оф. относящійся, принадле- 
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жащій къ кораблю аргонавтовъ, см. 
Аг^о. 

аг&атѳпВДіо, бпів,/. [аг^итепЮг] 1) 
доказываніе; 2) доказательство; 3) 
выводъ, слѣдствіе, силлогизмъ. 

аг&итѳпіог, X. йероп. [аг#итеп*шп] 1) 
приводить доказательства; 2) дѣлать 
выводъ, выводить заключеніе; 3) 
Ьгапв. приводить въ доказательство, 
а. аіщиіа, тиііа. 

аг^итепіовиз, аф\ [аг^итепіит] бо¬ 
гатый содержаніемъ. 

атрттѳпШт, і, п. [агдио] 1) знакъ, 
признакъ, а. апіті Іаеіі; а. атогів; 
2) доказательство, геі аіісіуив; Ъос 
еѳі аг^шпепіо, это служить доказа¬ 
тельствомъ; 8) выводъ, заключеніе, 
сопсіидеге а., выводить заключеніе; 
4) содержаніе, предметъ, сюжетъ, а. 
1га$ое<йае, сагтіпів, ерізіоіае; а. всгі- 
Ьепсіі или а<1 всгіЬеп(ішп; а. ІаЪпІае, 
сюжетъ картины; отт. а. = теса: 
агртшепіі ехііаз, (іп) Ьос агдшпепіо, 
въ этой піесѣ, баснѣ. 

ОГ&ио, пі, (иіит), 8* 1) показывать, до¬ 
казывать, обнаруживать, іішог аг&иіі 
&піто8 бвдепегев; ѵігіиа аг&иіЩг та- 
Іів, обнаруживается въ несчастій; 2) 
обвинять (съ приведеніемъ доказа¬ 
тельствъ), уличать, а. аіщиет Іасіпо- 
гія, сгітіпе, (1е сгітіпе; Ковсіия аг^ш- 
іиг оссійіввѳ раігет, что онъ убилъ 
отца; 3) порицать, осуждать, еа сиіра, 
^паш агрто; 4) доказывать неоснова¬ 
тельность (чего), опровергать, аІщиіД. 

Аг&ив, і, т. стоглазый стражъ, при¬ 
ставленный Юноною къ Іо, дочери 
аргосскаго царя Инала. 

&г&йѣе, асіѵ. [агдиіив] остроумно, за¬ 
мысловато, тонко. 

агдеШае, агшп, /. [аг#иіив] 1) вырази¬ 
тельность, живость, ѵпііив, осоіогшп; 
2) остроуміе, острота; 3) тонкость, хи¬ 
трость. 

&Г&іиог, 1* йероп. много говорить, бол¬ 
тать, острить. 

агртіиіив, аф. [скпгіп. отъ аг$иіоа] 
замысловатый. 

аедШтв, аф. [агрто] 1) выразмтель- 
ный, оспіі, сариі; а. отеп, несомнѣн¬ 
ное, ясное предзнаменованіе; 2) прон¬ 
зительный; звучный, звонкій, вопив, 
сЪогчіа; аѵів а., громко поющая п.; 
вегга а., пила визжащая; Гогшп а., 
шумная п.; Ь) Ьгор. многословный, 
словоохотный, Ьотіпев; Іііегае агрт- 
ііваіта, самое подробное п.; 8) Ьгор. 
мѣткій, остроумный, гевропвит, веп- 
іепііа, огаіог; Ь) тонкій, хитрый. 

агвугаврМев, бит, т. имѣющіе сере¬ 
бряные ЩИТЫ. 

Агяугірра, ае, /. городъ въ Апуліи, 

Агіа, ае,/. восточн. провинція персид¬ 
скаго царства; отт. а) Ахіі, огшп, 
т. жители А.; Ь) Агіапа, ае, /. общее 
названіе восточн. провинціи Персіи. 

АгІшІпа, ае, ши -пе, ев, /. дочь царя 
Миноса; по любви къ Тезею она вы¬ 
вела его изъ критскаго лабиринта; 
въ послѣдствіи супруга Вакха; отт. 
Агішіпаеіів, оф. 

Агіоіа, ае, /. городъ въ Лаціумѣ съ 
знаменитымъ храмомъ Діаны; отт. 

Агіошив, аёо. и ѵиЪві. Агіоіпі, 
бгиш, т. жители г. А. 

агісШае, Шв,/. [агібив] сухость. 
агісійіив, аф. сктгп. отъ агібив. 
агісіив, оф. 1) сухой, таіегіа, Гоііа; 
роёі. ѵіаіог а., странникъ, томимый 
жаждою; зиЬгі. агійиш, і, п. суша: 
впМисеге паѵев іп а. 2) худой, худо¬ 
щавый, Ьотіпев, Ь) скудный, бѣдный, 
ѵііа, уісіпв; 3) Ьгор. сухой, вялый, а. 
девиз огаііопів; а. огаіог, гЬеіог. 

агіѳв, біія, т. 1) баранъ; 2) таранъ, 
стѣноломъ, агіеіе тигшп регсиіеге; 
3) поперечное бревно, подпора, виЪіі- 
сеге агіеіет. 

&ГІѲЙШШ, оф. [агіев] бараній. 
агіёЮ, 1. [агіев] бодать подобно бара¬ 
ну; отт. — сильно толкать, ударять. 

АгІтІпшп, і, п. городъ въ Умбріи; 
отт. Агітіпѳпвів, е, оф. и зиЬвЬ 
-пепвев, іпт, т. жители г. А. 

АгіоЪагвапев, т. пот. ргорг. персид¬ 
скаго сатрапа и нѣкоторыхъ царей 
Каппадокіи. 

АгіоЬ, см. Ьагіоі-. 
Агіоп, бшв, т. греческій поэтъ, про¬ 

славившійся игрою на цитрѣ. 
Агіорартб, см. Агѳорартв. 
АгіоѵівШв, і, т. предводитель гер¬ 
манскій, побѣжденный Цезаремъ. 

АгівЪа, ае, /. городъ въ троянской об¬ 
ласти. 

агівѣа, ае, /. 1) ость колоса; 2) колосъ. 
Агівіаѳив, і, т. сынъ Аполлона, на¬ 
учившій людей пчеловодству. 

Агівіагоішв, і, т. греческій грамма¬ 
тикъ и критикъ, Ьгор. = строгій кри¬ 
тикъ, А. теагшп огаііопит. 

Агівіасіѳв, ів, т. аѳинянинъ, современ¬ 
никъ Ѳемистокла. 

АгівНрргш, і, т. греческій философъ, 
ученикъ Сократа; отт. -ррйпв, оф. 

АгівИив Товошц поэтъ н ученый, 
другъ Горація. 

Агі&іо, бпів, т. греческій философъ, 
ученикъ Зенона, скептикъ; отт, 
Агівіопёии, оф. 

Агіяічхівтив, і, ж. 1) предводитель 
мессенцевъ въ 1-ой войнѣ противъ 
Спарты; 2) правитель города Сшпае 
въ Кампаніи. 
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Агівіозііо, бпів, т. аѳинянинъ, умерт¬ 
вившій съ другомъ своимъ Гармо- 
діемъ Гиппарха, сына Пизистрата. 

агівіоІосЪіа, ае,/ кнрказ&нъ (расте¬ 
ніе). 

Дгівідтасііѳ, ев, /. сестра Діона, су¬ 
пруга Діонисія старшаго, 

▲г&іопѳш), см. Агівіо. 
АгівіорЪііпѳв, ів, т. аѳинскій комиче¬ 

скій писатель, современникъ Сокра¬ 
та ; отт. АгівіорЪапёив, аф. 

Агівіоѣёіѳѳ, іэ, т. греческій философъ; 

ученикъ Платона; отт. Агівіоіѳіѳпв, 
(іпв) аф. 

Агівіохѳшш, і, т. греческій фило¬ 

софъ, ученикъ Аристотеля. 
Агіяіов, і, т. греческій философъ, 

другъ Цицерона, учитель Брута. 
агіѣЬтеЦсив, оф. ариѳметическій; 

отт. виШ. агііЬтеіісе, ев, /. и 
агШипеііса, бгит, п. ариѳметика, 

аппа, бгшп, п. 1) оружіе, особл. оборо¬ 
нительное; а. сареге, вшпеге, взяться 
за оружіе; въ тѣсномъ смыслѣ=щггъ: 
іп а. ее еоШ$еге, прикрываться щи¬ 
томъ; 2) (военныя) силы, могущество, 
сопаіііо а. Регдатепогит аирегатіі; 
Ъ) = война, ехіінз аппогиш; гее а<1 а. 
ѳресіаі, дѣло клонится къ войнѣ; а. 
сіѵіііа, междоусобная в.; а. сошропе- 
ге, кончить в.; а. геіегге, возобновить, 
в.; с) = воины, вооруженные; а. Іе- 
ѵіа, легковооруженные; а. аихіііагіа, 
вспомогательное войско; 3) орудія, 
снарядъ особл. корабельный; а. Се- 
ге&ііа, земледѣльческія орудія, 

аппатаха, ае,/. крытый, дорожный 
экипажъ (въ Персіи), 

агтатѳпіа, бгит, п. [аппа] орудія, 
снарядъ, особл. корабельный, снасти, 

аппатѳпіагішп, іі, п. [аппа] арсе¬ 
налъ. 

агтагішгц іі, п. шкапъ, 
агтаіига, ае,/. [аппа] вооруженіе. 
агтЗДив, рагіср. и. агто; 2) виЬві. 
аппаіі, бгит, т. вооруженные, вои¬ 
ны. 

хгт&іов, па, т. = агтаіига; встрѣч. 
только аЫ. $іпд. 

Агтбпіа, ае, /. область въ сѣверо- 
восточн. части М. Азіи; отт. Аппе- 
піив и Агтѳпі&оив, оф. 

агтѳпШія, е, аф. [аппетит] къ ра¬ 
бочему скоту относящійся, 

аппѳпіщп, і, п. [аго] 1) рабочій скотъ, 
плуговые быки, лошади; 2) = стадо, 
табунъ. 

агтдог, бга, бгшп, аф. [агта-Гего] 1) 
носящій оружіе; 2) воинственный, 

шгтівбг, бга, бгит, оф. [агта-$его] 
носящій оружіе, вооруженный; отт. 
шиЪві. агті#ег, бгі, т. оруженосецъ; 

ігор. пособникъ, помощникъ, клев¬ 
ретъ, а. Саііііпае. 

агшіііа, ае,/. [аппив] запястье, брас¬ 
летъ. 

агтіІШив, аф. [аппШа] имѣющій за* 
пястье. 

агтііивігит, і, п. [агта-іивігшп] мѣ¬ 
сто въ Римѣ, назначенное ддя еже¬ 
годнаго жертвоприношенія и освя¬ 
щенія оружія; самый праздникъ на- 
зыв. аппііивігішп, іі, п. 

агті-роѣѳпв, ІІ8, оф. СИЛЬНЫЙ ору¬ 
жіемъ, воинственный, 

аппі-зопив, оф. звенящій оружіемъ, 
агто, Ь [агта] 1) вооружить, шііііев, 

аіідиет аіщиа ге; ігор. а. сопвиіев іп 
ігіЪипов; 2) снабжать. 

аппогІоив, аф. приморскій, сіѵііаіев 
(слово кельтическое). 

агтшц і, т. 1) верхняя часть руки, 
отт. = Ьшпегия, плечо; 2) (у живот¬ 
ныхъ) передняя лопатка, передняя 
нога, ех Ьитегів агті Йипі. 

Атив, і, т. рѣка въ Италіи; опт. 
Агпіѳпвів, е, аф. 

аго, Ь 1) пахать, іеггат; Ь) = зани¬ 
маться земледѣліемъ, сіѵев, циі агапі 
іп Вісіііа; с) добывать земледѣліемъ, 
4иае Ьотіпев агапі; 2) бороздить, 
проводить борозды по — ; ігор. ги^ае 
а. согрив; роіі. а. ае^ш>г, а^иав, плыть 
по морю. 

Агрі, бгит, т. городъ въ Апуліи; 
отт. Агріпив, оф. и зйЬві. Агріпі, 
бгит, т. жители г. А. 

Агріпит, і, п. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. Агріп&в, Зіів, аф. и виЬві. уро¬ 
женецъ г. А. 

авдиаіив, = агсиаіив. 
агдиііѳпѳпв, агдиив, см. агс-. 
агтѳоіив, рагіср. и. аггі#о; 2) аф. кру¬ 

той. 
аг-гѳро, герві, герішп, 8. подползать, 
подкрадываться, 

аггѳріив, рагіср. іа. аггіріо. 
Аггѳіішп, іі, п. городъ въ Этруріи; 

отт. АггѳШшв, оф. и АггеШіі, 
бгит, т. жители г. А.; Аггѳішшп, 
і, п. помѣстье близъ этого г. 

аггЬа, ае, /. и аггЬ&Ъо, бпів, т. зада¬ 
токъ. 

аг-гі(ІѲО, гіві, гівит, 2. 1) смѣяться, 
улыбаться, аіісиі, аііциіф ігор. Гогіи- 
па тпіЪі а., счастіе мнѣ благопріят¬ 
ствуетъ; 2) нравиться, і<1 шіЫ ѵаИе 
аггніеі. 

аггі^о, гехі, гесіит, 8. [аб-гѳ^о] 1) 
приподнимать, поднимать, сотае аггі- 
$ипіиг, волосы дыбомъ становятся; 
агг. аигез, см. аигіз; ігор. Ііаіі аггехе- 
ге апітов, стали внимательны, ихъ 
вниманіе было возбуждено; 2) ігор. 
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возбуждать, врет; Ь) ободрять, апі- 
тшп аІісгуив, аі^иет огаііопе. 

аггіріо, гіриі, геріит, 8* [аб-гаріо] 
быстро, поспѣшно схватить, взять, 
агта, тапиш; роеі. а. іпвиіаш ѵеіів, 
поспѣш. плыть къ о.; ігор. а. оссавіо- 
пет, Гасиііаіет посепбі, поспѣш. вос¬ 
пользоваться случаемъ, возможностію 
вредить; отт. а) съ усердіемъ взять¬ 
ся за что, а. віибіа Іііегапіт; Ъ) бы¬ 
стро понимать, усвоивать, а. зегто- 
пет, Іііегаз, сеіегііег гев ішттегаЪі- 
Іеэ; с) = іп гареге, потребовать въ 
судъ, обвинять съ жаромъ; отт. — 
нападать, порицать, а. ргішогез ро- 
риіі. 

аггівіо, опія,/, [аггібео] улыбка' (кому 
или чему-л.). 

аг-гобо, гбзі, гбзит, 8. обгрызать; 
ігор. вредить, порочить. 

агго^апв, рагіср. гл. аггодо; 2) аф. 
надменный, дерзкій. 

агтодопіег, а4ѵ. [агго^апв] надменно, 
дерзко. В 

аггов&піІа, ае,/. [агго^апз] неумѣст¬ 
ное притязаніе — надменность, гор¬ 
дость. 

аггодоііо, бпіз, /. [агго$о, 2. Ь) усы¬ 
новленіе. 

аг-годо, ѣ 1) прнсвоивать, приписы¬ 
вать, особл. безъ всякою основанія, 
дерзко у зіЬі аіщпіб; роН. а. аіісиі аіі- 
диіб, присвоить, достанить кому что; 
2) іегт. і. вслѣдствіе вопроса, предло- 
женіЯу сдѣланною народу у съ согласія 
народа а) назначать, а. сопаиіі бісіа- 
Іогет, н. кромѣ консула диктатора; 
6) усыновлять, а. аіщиет, 

агв, ііз, /. 1) искусство, агіев ІіЬегаІев, 
іп&епа&е, свободныя, изящныя н.; 
агіев іШЬегаІез, ремесла; Ь) наука, 
научная система, теорія, а. гесопбііа 
еі тиіііріех; аб агіет гебі^еге (геѵо- 
саге), агіе сотргеЪепбеге аіщиіб, при¬ 
вести что въ систему; ех агіе бісеге, 
зсгіЪеге (т. е. по всѣмъ правиламъ); 
агіев апіщпае, древнія теоріи; агіев 
огаіогіае=риторика; с) ловкость, хит¬ 
рость; 2) вслѣдствіе вліянія ванятій 
на характеръ, нравственность) — ка¬ 
чество, агіев Ъопае, таіае, добродѣ¬ 
тели, пороки; Іаиз Ъопае агіів. 

Агв&еѳв, ів, т. царь парѳянскій; отт. 
Агваоібаѳ, агит, т. преемники А. 

Агвіа,_ае, /. рѣка въ Истріи. 
АгіаЪапив, і, т. 1) убійца царя Ксерк¬ 

са; 2) царь парѳянскій. 
Агіаѵавбѳв, із, т. (асе. дг. -еп) царь 

армянскій, сынъ Тиграна I. 
Агіах&іа, бпіт, п. и -а, ае, /. гл. го¬ 

родъ Арменіи. 
агіе, айѵ. [агіив] 1) тѣсно, узко, соііо- 

саге, віаге; 2) ігор. крѣпко, боппіге, 
іепеге. 

Агіетівіа, ае,/. 1) царица карійская, 
сопровождавшая Ксеркса въ походѣ 
противъ Греціи; 2) царица карійская, 
соорудившая памятникъ супругу сво¬ 
ему Мавзолу — таизоіеит. 

Агіѳтівіит, іі, п. мысъ острова 
Эвбеи. 

азѣѳгіа, ае, /. 1) дыхательное горло; 2) 
артерія, пульсовая жила. 

агШгііів, ібів, /. ломота, ломъ въ су¬ 
ставахъ. 

агіЬгіііоив, аф. страждущій ломотою, 
агііоиіаііт, айѵ. [агіісиіив] по чле¬ 
намъ, по частямъ; ігор. внятно, бі- 
сеге. 

агііойіив, і, т. 1) суставъ, бі^ііі Ьа- 
Ьепі іегпоз агіісиіов; Ъ) = палецъ, 
тоШ агіісиіо іап^еге, слегка дотро- 
гиваться; 2) ігор. членъ, часть, агіі- 
сиіі шетЪгадие огаііопіз; Ь) моментъ, 
рѣшительная минута, іп ірзо агіісиіо 
іетрогіз, въ рѣшительную минуту; 
іп ^ио агіісиіо гегшп, въ которомъ 
критическомъ положеніи. 

агІіГѳх, Тсіз, [агз-Гасіо] 1) зиЬві. худож¬ 
никъ, мастеръ, а. шеешіі, ораторъ; 
Ь) виновникъ, а. саебіз; беив а. типбі, 
творецъ міра; 2) аф\ искусный, та- 
пиз а.; Ьото &. геі аіісіуиз; Ь) роёі. 
искусно сдѣланный, Ъов. 

агііДоі&Іів, е, аф. [агіійсішп] худо¬ 
жественный. 

агіШоіовѳ, а4ѵ. [агіШсіозив] искусно. 
агііАоібвив, аф. [агіШсіит] 1) искус¬ 
ный, гЬеіог; 8І агіШсіозиш езі іліеі- 
Іі^еге, если мудрено, трудно понять; 
2) разе, искусно сдѣланный, гее, ориа. 

агіШсіит, іі, п. [агіііех] 1) искусство; 
а. ІіЬегаІіа, изящныя н. Ь) ремесло, 
занятіе; 2) система, теорія, е^иеп- 
ііа поп паіа езі ех агіШсіо, зеб а. 
ех е^иепііа; 8) ловкость, хитрость, 
агіШсіо тіпсеге; ріиг. агіійсіа, козни; 
4) произведеніе искусства, орега аЦпе 
агііпсіа. 

&гіо, ѣ [агіоз] съуживать, ігор. стѣ¬ 
снять, ограничивать, 

агіоі&запив, ^ родъ пирожнаго. 
1. агіив, аф. 1) узкій, тѣсный, іо^а, 

іЬеаігит; іп агііив соіге, съужнвать- 
ся; зііѵа агііог, болѣе густой лѣсъ; 
ігор. Іе^ез а., строгіе законы; зоппшв 
а., глу&жій сонъ; а. іепеЬгае, глубо¬ 
кій мракъ; отт. виЬзі. агішп, і, «. 
узкое мѣсто; ігор. гез еві іп агіо, 
дѣло плохо; аіісаі зрет ропеге іп 
агіо, ограничить чью надежду; 2) 
скудный, ничтожный, зрев, соттеа- 
іиз (продовольствіе); гез агіае, стѣс¬ 
ненныя обстоятельства. 



агііів Авіа 53 

2. агіив, па, т. 1) суставъ, Йоіог аг- 
іиит; Ь) членъ, отпіЪив аПиЪия соп- 
ігетівсеге; 2) ігор. сила, пегѵі еі агіия 
варіепііае. 

агйіа, ае, /. [йетіп. отъ ага] неболь¬ 
шой алтарь. 

япшсШ’ѳг, 6га, бгит, аф. [агипйо- 
Гего] производящій тростникъ, 

апшшпеив, оф. [агипйо] 1) тростни¬ 
ковый, камыше вы й; 2) похожій на 
тростникъ; ігор. саппеп а., пасту¬ 
шеская пѣсня: см. агипйо 2. с. 

агшкіо, шів, /. 1) тростникъ, камьппъ; 
2) ігор. то, что сдѣлано изъ трост¬ 
ника, камыша — а) удилище, тойе- 
гаіог агипйшів, удильщикъ; Ъ) стрѣ¬ 
ла, а. Ъаегеі Іаіѳгі; с) пастушья 
дудка, свирѣль; ф перо (писчее); 
ігор. слогъ, ІГІ8ІІ8 а.; е) бёрдо. 

агиврех = Ьагиврех. 
агѵаіів, е, аф. [агѵиш] къ пахотному 
полю относящійся; агтаіея Ггаігев, 
двѣнадцать жрецовъ, ежегодно со¬ 
вершавшихъ въ Маѣ мѣсяцѣ тор¬ 
жественный обходъ полей съ жер¬ 
твоприношеніемъ въ честь Цереры. 

Агѵѳгпі, бгшп, т. племя въ Аквита¬ 
ніи. 

агтіпа, ае,/. жиръ, сало, 
агш, аф*. [аго] для пашни назначен¬ 
ный, пахотный, а^ег; отт. виШ. 
агтшп, і, п. 1) пахотная земля, паш¬ 
ня; агѵо віийеге, заниматься земле¬ 
дѣліемъ; 2) поле; роёі. агѵа №ерІи- 
піа — море; Ъ) роёі. = берегъ, 

ап, сіе, у. 1) укрѣпленіе на возвышен¬ 
номъ мѣстѣ, замокъ, особ л. вы ш го¬ 
родъ, акрополь, отт. = городъ; роёі. 
агх соеіі, твердь небесная; Ъ) высота, 
вершина, а. Рагпавві, агсез Аірішп; 
веріет агсев = веріет соііев Котае; 
агеев аеіЬегеае, агх вишта или війе- 
геа, высота небесная; 2) ігор. защита, 
убѣжище, а. Іедія; Кота еві а. от- 
піат #еп1іит; Ь) главное основаніе, 
сущность чего-либо: іп агеет саивае 
іпѵайеге; а. 8іоісогит, главное ученіе 
СТОИКОВЪ. 

88, аѳвів, т. 1) Фунтъ — мѣди; 2) ассъ, 
монета, первоначально равнявшаяся 
фунту (впослѣдствіи только 1/гі ФУН* 
та) н дѣлившаяся на 12 ппсіае; рег- 
(іеге отпіа ай аавет = п. все, до по¬ 
слѣдней копѣйки; Ьегез ех ааде, на¬ 
слѣдникъ всего имущества. 

Ласаі&рішв, і, т. сынъ Ахерона, 
авсѳпсіо, шИ, П8пш, 8. [ай-ясапйо] 1) 
всходить, подниматься {ігапз. и іпіг.) 
а. паѵет, едипт или ш паѵет, іп 
е^иит, сѣсть на корабль, на лошадь; 
а. іп сопсіопет = взойти на каѳедру; 
2) ігор. подниматься, возвышаться, 

а. іп вшшпшп Іосшп сіѵііаііз; а. ай 
Ьопогѳв. 

авсепѳіо, опіа, /. [авсепйо] восхожде¬ 
ніе; ігор. пареніе, порывъ. 

авсѳпвив, ив, т. [азсепйо] 1) восхож¬ 
деніе; авсепвпт йаге, дать взойти; 
авсепвия іепіаге, пытаться взойти; 
аясепзи аі^пет ргоЫЬеге, не пу¬ 
скать кого взойти; ігор. а. ай Ьопо- 
гев, достиженіе почестей; 2) сопсгеі. 
всходъ, аііо авсѳпви тіііеге аіщиет; 
ігор. іп ѵігіиіе яипі тиШ а. (= сте¬ 
пени). 

авсіа, ае, /. топоръ (обыкновенный, 
плотничій, см. весигів). 

АвоіЪиг$ішп, іі, п. городъ въ Галліи 
бельгійской. 

&80І0, 4. [ай-асіо] принимать. 
&80І8СО, Іѵі, Пит, 3. [ай-всівсо] 1) 
принимать, аіідиет іп питегит сі- 
утт; а. аіідиет восіит, принять 
кого въ товарищи; а. гііив реге^гі- 
пов, п. чужеземные обычаи; роёі. 
вирегіз (йа$.) авсНив, принятый въ 
число боговъ; отт. авсііив = аф*. 
заимствованный, чужой, Іерог; Ь) = 
одобрять, Іедет, годаИопет; 2) ігор. 
приписывать себѣ, дѣлать притяза¬ 
нія на что, а. віЬі варіепііат. 

АвоІѳріаДѳв, ія, т. знаменитый врачъ, 
родомъ изъ Прузы, въ Виѳиніи; 2) гре¬ 
ческій поэтъ, отт. Авоіѳріайѳив, 
аф. теігиш А. 

Авога, аѳ, /. мѣстечко въ Віотін; 
отт. Аяогаѳия, аф. роёіа А. == Не- 
віойив. 

авогіЪо, рві, рішп. 8. [ай-всгіЬо] 1) 
приписывать, отт. = присовокуп¬ 
лять, прибавлять, аіідиій іи 1е$ѳт, 
іп ІедіЪпв; а. аіідает іп сіѵііаіет 
или сіѵііаіі, принять кого въ число 
гражданъ; 2) ігор. приписывать, віЬі, 
аіісиі аіщиій; Ь) причислять, огйіпі- 
Ъпв йеогпт, ЗсуіЪая Авіае. 

авогірііоіив, а<к>. [аасгіЬо] приписан¬ 
ный, приписной. 

авогірііо, опіа, /. [авсгіЬо] приписа- 
ніе, приписка. 

авогіріог, бгів, т. [авсгіЬо] при-под- 
писывающій свое имя; ігор. одобря¬ 
ющій, одобритель, Іе#ів. 

Авсйіит, і, п. 1) А. Рісепит, городъ 
въ области пиценской; отт. Авои- 
Іапив, аф. 2) А. Ариішп, городъ въ 
Апуліи. 

АвсігиЪаі, см. НавсігаЬ&Ь 
авѳііа, ае,/. [йетіп. отъ авіпа] малень¬ 
кая ослица. 

авеПив, і, т. [йстіп. отъ аяіпия] ослё¬ 
нокъ. 

Авіа, ае, /. 1) Азія; 2| = М. Абія; 
Ь) Римская провинція; с) Пѳргамское 
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царство; отт. 1) АяІаІаоиа, оф 
Ъеііиш А. война въ Азіи съ Митри- 
датомъ: 2) Авіаішв, оф. отт. виЬві. 
Азіапі, опив, т. — а) жители про¬ 
винціи Азіи; Ь) откупщики въ А.; с) 
ораторы, отличавшіеся въ Азіи на¬ 
пыщенностію; отт. авіапе, адл. на¬ 
пыщенно, высокопарно, а. Іскщі; 3) 
Авіа&ёпѳв, іа, т. родившійся въ 
Азіи; 4) Лвів, Т(іІ8, /. роёі. — Авіа; 
5) Авіив, оф. роёі. = АвіаИоив. 

авііив, і, т. оводъ, слѣпень. 
авіпа, ае,/. ослица. 
авіп&гшв, іі, т. [ааіппв] погонщикъ 

ословъ. 
авіпіпия, ад$. [ааіппа] ослиный. 
АвІпіив, іі, т. родовое имя. 
авіпиа, і, т. оселъ. 
Авів, Авіив, см. Авіа. 
Аворив, і, т. 1) рѣка въ Віотін; 2) 

= богъ рѣки, сынъ Океана, дѣдъ 
Эака; отт. а) Аворі&йѳв, ае, т. 
потомокъ А. = Аеасив; Ь) А вор і в, 
ібів,/. дочь А. 

авоіив, і, т. (о*, греческ.) мотъ; безпут¬ 
никъ. 

аерѳоіаЪШв, е, оф. [авресіо] видимый. 
авреоію, 1* [агі-вресіо] 1) смотрѣть, 

аіщиет, на кого; 2) ігор. = нахо¬ 
диться, быть напротивъ, Вгііаппіа 
авресіаі Нізрапіапз. 

аврѳоіив, ив, т. [аврісіо] 1) взглядъ, 
взоръ, авресіи ипо; ѵііагѳ ааресіиш 
Ьотіпат; сопѵегіегѳ а. а<1 аіциет, 
обратить вз. на кого; Ь) = видѣніе — 
зрѣніе, апЬ ааресіиш сабеге или ѵе- 
піге, виднѣться, быть виднымъ; 2) 
рав8. видъ, зрѣлище, а. игЬіа, а. 
^исшніив, ЬоггісЗиа; Ь) = появленіе, 
а. 1исІ8, вібегшп. 

аврѳііо, рШі, риівиш, 8. [аЪв-реІІо] 
прогонять. 

Аврѳшіив, і, /. городъ въ ПамФиліи; 

• отт. Аврѳікііив, а#. Аврѳшііі, 
огшп, т. жители этого г. 

аерѳг, ёга, ёгит, асЦ. 1) шероховатый, 
неровный, бугристый, Іоса, гіра; 
таге а., взволнованное м.; зепіев а., 
терновникъ колючій; роспіа, ѵава 
аврега — съ выпуклыми украше¬ 
ніями; ігор. неровный, неплавный, 
огаііо; 2) ігор. суровый, строгій, же¬ 
стокій, Іех, аепіепііа; паіиг& аврегі; 
а. еі іпщиив; а а<і сошііііопев расів, 
сурово отвергающій условія мира; 
роёі. ап^иів, іаигив а., ужасный, 
страшный —; Ь) тягостный, тяжкій, 
трудный, гез, іепзрога, Ъеііит; отт. 
ѵиЪві. аврега, отт, п. трудности, за¬ 
труднительныя обстоятельства; 2) 
кислый, ѣдкій, варог, обог; ігор. рѣз¬ 
кій, язвительный, ѵегЪа, іасеііае. 

аврёгѳ, айѵ. [аарег] 1) шероховато, 
неровно; 2) ігор. сурово, строго, 
а^еге, ігасіаге аіщиет; Ъ) рѣзко, 
оскорбительно, асгіЪеге (іе аіщио. 

1* дерегдо, гві, гвит, 8. [а<1-враг#о] 1) 
опрыскивать, забрызгивать, а. в ал¬ 
чите, обагрить кровью; ігор. а. 
аІЦиііі тепаасіипспііз, тамъ н сямъ, 
изрѣдка вставлять маленькую ложь; 
а. аіідиеш виврісіопе, навлечь на ко¬ 
го подозрѣніе; а. аНциет шіатій, 
сопіитеіій, опозорить, обезчестить 
кого, отт. а. (аЬвоІ} = позорить: 
2) а. аіщині геі аіісш или (рѣдко) 
іп аІЦиа ге, брызгать, прыскать что 
на что-либо; ігор. а. аіісш поіаш, за¬ 
пятнать чьё имя; а. тоіевііаш аіі¬ 
сш, причинить кому непріятность; 
Ь) ігор. примѣшивать, прибавлять, 
▼іпів аіісиі геі; а. сошііаіет веѵегі- 
і&іі, а&іев огаііопі; Ьос аврегві, иі 
всігев (прибавилъ, присовокупилъ); 
8) = сыпать, посыпать, #1ап<іет Ъи- 
Ъив; а. аіциіб ваіе. 

2. аврегдо, іпів,/. [аврегдо] опрыски¬ 
ваніе, опрыскъ, окропленіе; ігор. 
(роёі.) а. саегіів = кровь набрызган¬ 
ная; а. пітЪотт, дождь, 

аврогііав, аіів,/. [аярег] ^шерохова¬ 
тость, неровность, Іосогшп, ѵіагшп; 
2) ігор. суровость, строгость, а. Ъіе- 
тів, а. 8іоісогпт, раігів; Ь) трудность, 
тягость, ЪеШ; іп Ьів аврегііаііЬия ге- 
гшп, въ этихъ затруднительныхъ об¬ 
стоятельствахъ; 3) горькость, горечь, 
кислость, а^иагшп, ѵіпі; ігор. язви¬ 
тельность, ѵегЬогит. 

аврѳгп&ііо, опія, /. [авретог] отвер¬ 
женіе, пренебреженіе, 

авретог, 1* дероп. 1) пренебрегать, 
отвергать, а. расет, ргесев аіісцзпя, 
сопбіііопет; а. раігіат, отрекаться 
отъ о.; <1аге аврегпаЬапіиг, съ пре¬ 
зрѣніемъ отказались дать; иногда 
рам. аЬ отпіЪив аврегпагі; 2) (рѣдко) 
отвращать, аі^иій аЬ аіщио. 

аврѳго, 1. [аврег] 1) дѣлать шерохо¬ 
ватымъ, неровнымъ; а. таге, взвол¬ 
новать м. Ь) ігор. раздражать, возму¬ 
щать, аіщиет; 2) точить, вострить, 
ва^іііав, ридіопет; ігор. а. сгітіпа, 
увеличивать — ; а. ігат, усилить 
гнѣвъ. 

аврѳгвіо, опІ8, /. [аврегдо] опрыски¬ 
ваніе, окропленіе. 

АврЬаШІев, ае, т. [Іосив] Асфальтовое 
озеро въ Палестинѣ, 

авріоіо, ехі, есіит, 8. [а4-вресіо] 1) 
смотрѣть, глядѣть на —, а. аІЦиет, 
іетріит; ігор. еиш тадів аѳрісіеЬапі 
тііііев, на него болѣе смотрѣли, его 
болѣе уважали с.; іегга аврісіі тегі- 
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йіет (= обращена); Ь) осматривать, 
изслѣдовать, орав, ііішп ошпѳш ге- 
діошв, гее восіотшп; с) обращать вни¬ 
маніе на —, принимать въ соображе¬ 
ніе, аі допив аврісііиг; 2) увядать, 
аіщиет, аіщиій; ігор. а. Іасет = ро¬ 
диться. 

аерігЗДІо, бпів,/. [авріго] 1) дуновеніе, 
вѣяніе; Ь) іегт. і. л грамм. приды¬ 
ханіе; 2) испареніе, іеггае. 

авріго, 1. [ай-вргіго] 1) дуть, вѣять, 
апта аврігаі аа Шшп Іосшп; роёі. Нов 
аврігадв, благоухающій цвѣтокъ; ііЫа 
аврігаі сЬого, флейта вторить хору; 
Ъ) ігор. благопріятствовать, іогіипа а. 
аіісиі; с) стремиться, ай (ід) аіщиій, 
къ чему-л.; а. ай аі^иет, стараться 
приблизиться къ кому; й) іегт. 1 
дгатт. произносить съ придыханіемъ, 
Огаесі аарігаге воіепі; 2) Ргапм. при- 
дувать, навѣвать; роёі. Дало аврігаі 
ѵепішп, посылаетъ в.; ігор. вдыхать, 
внушать, атогет. 

йврів, ійія, /. ехидна, ядовитая змѣя, 
аврогіаііо, бпів, /. [аврогіо] унесеніе; 

отвозъ, удаленіе. 
аврогіо, І [аЬв-рогіо] 1) уносить, аіі- 

диій весит; 2) увозить, отправлять, 
а. гее ѳааѳ Ваіашіпа. 

авргѳіит, і, п. [аврег] неровное мѣ¬ 
сто. 

▲ваагасиа, і, т. братъ Ганямеда, дѣдъ 
Анхиза, отца Энея; отт. роёі. йопшв 
Авзагасі = Кошапі. 

аввёсіа и аввесйіа, ае, т. [авведиог] по¬ 
стоянно сопровождающій, провожа¬ 
тый, аіісіцие; ігор. искатель, а. теп- 
аагшп, иск. обѣдовъ, блюдолизъ, 

аваѳоіаііо, бпів,/. [аввесіог] сопровож¬ 
ден^ 

аввѳоіаіог, огів, /. [аввесіог] посто¬ 
янно сопровождающій (ил уваженія), 
провожатый, опт. ігор.с=почнтатель, 
послѣдователь, аіісіцив; а. ііііпв рЬіІо- 
ворЪіае; а. варіепііае = рЬіІоворЪив. 

аввеоіог, X. йероп. [ай-весіог] сопро¬ 
вождать, аіщиет. 

аааѳоиіа, ае, т. см. аввесіа. 
аввѳпвіо, бпів, /. [аввепііог] соглаше¬ 
ніе, одобреніе. 

аввепвог, огів, т. [аввепііог] согла¬ 
шающійся, одобряющій, одооритель. 

аввепвив, ив, т. = аввепвіо. 
аввепіаііо,опія,/, [аввепііог] выраже¬ 
ніе согласія, одобреніе чтобъ угодитъ 
жому у отт. = лесть. 

•ввепі&ііипойіа, ае, /: [аввепіаііо 
йежіп.] маленькая лесть. 

амепЭДог, бгів, пи Гаввепіог] согла¬ 
шающійся чтобъ угодитъ кому, одоб¬ 
ряющій; опии. = подтакявалыцикъ, 
льстецъ. 

аваепіаіюгіѳ, айѵ. [аввепіаіог] льстиво, 
съ лестью. 
Мвѳпііо, ві, вши, 4. и (чаще) аввеп¬ 

ііог, вепяив в., 4. йероп. [аа-вепііо] 
соглашаться, аіісиі аі^иій, съ кѣмъ 
въ чемъ-н.; аввепвшп еві ѳі, согла¬ 
сились съ его мнѣніемъ; ігор. аввеп- 
ііепйит еві іетрогіЬиа, должно поко¬ 
риться обстоятельствамъ, 

аюепіог, 1. длроп. [аввепііо] согла¬ 
шаться (чтобъ угодитъ жому) аіісиі, 
съ кѣмъ; а. ЬохшпіЪив отпіа, с. съ 
людьми во всемъ; 2) подтакивать, 
льстить, аіісиі 

авв&іиог, сиіия ^ииіив) в., 3. йероп. 
[ай-8е^ио^] 1) догонять, аіщиет іп 
ііідеге; 2) ігор. поравняться, аіщиет, 
съ кѣмъ; а. тегііа аіісщиа, пор. съ 
кѣмъ въ заслугахъ; Ь) достигать, а. 
ітшогіаіііаіеш, аііцшй йиийе, ѵі; с) 
постигать, понимать, а. совііаііопет 
аіісіуиа; а. аіідиій соідесіигѣ, дога¬ 
даться о чемъ, отгадать что-л. 

аввег, бгів, т. колъ, шестъ, жердь. 
X аввбго, вбѵі, вііиш, 8. сѣять, садить 

подлѣ, агЬогет. 
2. аввёго, гиі, гіит, 8. [ай-вето] 1) при¬ 

своив ать, ѳіЪі йотіпаіюпет; а. иотеп 
ааріепіів, имѣть притязанія на —; Ь) 
утверждать, увѣрять; 2) іегт. і. а. 
аіщиет іп ѳеггііиіет, признать, объ¬ 
явить кого рабомъ; а. аіпріет іп 1і- 
Ъегіаіет, объявить кого свободнымъ; 
отт. аввегеге = защищать, ее, аіі- 
^иет аЬ ііуигіа, йідоііаіет аіісхуив. 

вввѳгііо, опів, /. [аввего, 2] объявленіе 
кого свободнымъ. 

аввѳгіог, бгів, т. [аввего, 2] объяв¬ 
ляющій кого свободнымъ; отт. ігор. 
защитникъ, заступникъ. 

&80ѲГГІО, 4. [ай-вегѵіо] служить, спо¬ 
собствовать. 

аввегѵо, 1. [ай-вегѵо] 1) тщательно 
хранить, беречь, іаЬпІав; 2) стеречь, 
наблюдать за —, аііфіепі, аііцпій. 

аввеввіо, биів, т. [аввійео] сидѣніе по¬ 
длѣ, присутствіе. 

ШМ60ѲОГ, огів, т. [аввійео] помощникъ 
по должности, засѣдатель, 

аввеѵѳгапіяг, асіѵ. положительно, рѣ¬ 
шительно, серьёзно. 

аввеѵвгаііо, опія, /. [авввѵего] 1) 
серьёзное увѣреніе, утвержденіе; 2) 
(Тас.) важность, серьёзность, 

авветёго, Ь [ай-веѵегов] 1) положи¬ 
тельно, серьёзно говорить, увѣрять 
за-подлинно, удостовѣрять, аіщиій 
йе ге аіщиа; 2) ігор. (Тас.) доказы¬ 
вать, Ьаес аввеѵегапі огі^іпет Оег- 
тапісат; Ъ) принимать видъ, а. доа- 
ѵііаіет. 

аввійео, вбйі, веввит, 2. [ай-вейео] 1) 
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сидѣть подлѣ, при, а. аіісиі, арші 
аіщиет; ігор. (роН.) рагсив аявідѳі 
іп8&по = скряга походитъ на безум¬ 
наго; аввідеі Іоѵі Ша пицевіав (= 
свойственно); Ъ) засѣдать* с) помо¬ 
гать; 2) находиться подлѣ, при —, 
а. ргорѳ шоѳиіа Кошааа; тоешЪив 
аввідеі Ъовіів и съ винит, «. *пшго8 
а. Ъовіів (= осаждаетъ), отт. (ролл.) 
пгЪз аявідеіиг; 2) ігор. а. аііспі геі, 
постоянно заниматься чѣмъ: а. іііе- 
гів. 

аввМо, вёсіі, веввит, 8. [ад-відо] са¬ 
диться, а. іа вѳ11& арші аіциет; ога- 
іог аявесііі, и (рѣдко) съ винит, п. 
АдЪегЪаІет аяведіі, сѣлъ возлѣ А. 

аввісіиѳ, и -дио, аЛѵ. [аввісіиив] по¬ 
стоянно, безпрестанно. 

авві(іиііш9, йіія, /. [аввідиия] 1) посто¬ 
янная готовность къ услугамъ, усер¬ 
діе, внимательность, атісі, адтоса- 
іогшп, тедісі; 2) усердіе, постоян¬ 
ство, неутомимость, регбсеге аіщпід 
аввідшіаіе; 8) частое повтореніе, не¬ 
прерывность, ЪеПогшп, тоіевііапнп; 
а. еріяіоіагит, безпрер. переписка; 
а. дісешіі, непрерывн. упражненіе въ 
краснорѣчіи. 

1. аввійшш, оф*. [аявідео] 1) постоянно 
находящійся, присутствующій, Ко- 
тае іиіі аввШиив, постоянно нахо¬ 
дился въ Р., Ьопі аввідиідие (іотіпі 
(= домовитые); 2) постоянно дѣя¬ 
тельный, ревностный, неутомимый, 
адоісоіа, ассиааіог, Ьовііа; 8) посто¬ 
янный, безпрерывный, Іасгітае, іт- 
Ьгев, деогшп сига, Ъеііа. 

2. аввісіиив, і, т. [ав-до?] платящій 
подать, подлежащій подати (по ров- 
дѣленіи гражданъ на классы Сервіемъ 
Тулліемъ, орр. ргоіеіагіі); ігор. а) 
достаточный, зажиточный; Ь) = сіав- 
вісив,образцовый. всгіріог. 

авві#паііо, бпів, /. [аввідоо] ассигно¬ 
ваніе, отведеніе, адоогшп. 

аввівпо, 1. [ад-ві&хю} ассигновать, да¬ 
вать, отводить, аіісиі аіщиід, а. адоов; 
ігор. а) передавать, поручать, аіщиет 
сивіО(ііЬиз, аіісиі аіщиід Гасіеддит; 
Ъ) приписывать, сиірат Гогіипае, аіі- 
диіа пои Ъотіиі ве<і іешрогі. 

аввШо, бВиі, (виііит), 4. [ад-ваііо] на¬ 
скакивать, бросаться, кидаться на —, 
геі аіісиі; ігор. поспѣшно переходить, 
ад аііпд допив огаііопія. 

&И8ІШІ1І8, е, оф. [ад-вітііів] похожій, 
авзітііаііо, аввітііо = аввітиі-. 
&8вітиІ&ііо, бпіз, /. [аваітиіо] 1) упо¬ 
добленіе; Ь) сходство; 2) въ ритор. 
притворство (оратора, поддѣлываю¬ 
щагося подъ мнѣніе слушателей). 

аявітиіаідів, рагіср. гл. аввітиіо; 2) 

оф*. похожій; Ъ) притворный, мнимый, 
ѵігіия, іатіііагііая. 

аввітиіо, 1. [ад-вітиіо] дѣлать похо¬ 
жимъ, подобнымъ; ігор. а) уподоб¬ 
лять, сравнивать, доапдіа рагѵів; 
Гоппат Вгііапдіае всиіиіае оЫопдое; 
Ь) принимать видъ, притворяться, а. 
ве атісшп, іаёіит, пр. другомъ, ве¬ 
селымъ; аввітиіаі ве іпвашге. 

аввів, ія, т. = ахія. 
аввівіо, віііі, — 8, [ад-віяіо] 1) стано¬ 
виться, стать, сопіга Ьовіев, ргоріег 
аіідиет; а. ігіЬипаІі, предстать предъ 
судъ; 2) стоять подлѣ, присутство¬ 
вать, зидех аиі аввівіепіев; а. всгі- 
Ъепіі; Ь) = помогать, аіісиі, (особл. 
предъ судомъ). 

аввтів, рагіср. гл. аввего. 
авво, 1. жарить. 
аввоіео, — — 2. [ад-воіео] встрѣч. 
только 8. реев. віпд. еі. ріиг., обыкно¬ 
венно случаться, бывать, пі аязоіеі, 
какъ обыкновенно бываетъ, 

аввопо, 1. [ад-водо] отзываться, отвѣ¬ 
чать на голосъ, аіісиі 

аввріго, см. авріго. 
аввиѳііаоіо, Й5сі, Гасіиш, 8. [аввиевоо^ 
пріучать, аіщиет аіщиа ге (аіісиі геі, 
аа аіідиід) пріучать кого къ чему; 
разе, аявиебо, Гасіив в. 

аввиевоо, виёѵі, виёіит, 8. [ад-виевсо] 
1) привыкать къ—, свыкаться, освои- 
ваться съ —, веппопі, Іе^іЬия, ад 
Ьошіпев, Ьос допеге рпдоае; рее/, ав- 
виёѵі, я привыкъ, *осто=во1ео, имѣю 
обыкновеніе; 2) ігапе. (рѣдко) пріу¬ 
чать, аіщиет: аяаиёіив, пріученный, 
привыкшій, аа аіщаід; аваиеіив ІаЬо- 
ге аввідио, пр. къ постоянному труду; 
а. гаріо ѵіѵѳге, пр. жить грабежемъ. 

аввиѳійсіо, шія, /. [авяиевсо] 1) пріу¬ 
ченіе (себя) — привычка; 2) (Тас.) 
съ род. п. лица, короткое знакомство, 
аіісіуив, съ кѣмъ. 

аввиейш, рагіср. гл. авяиевсо; 2) оф. 
обычный, обыкновенный, ааяиеіі соі- 
іія сиііогев; Ь) знакомый, Іоспв. 

аввйіа, ае,/. [Аяпт. отъ аввів] щеночка, 
лучинка. 

аввиііо, 1. [аввШо] наскакивать, нале¬ 
тать, бросаться, геі аіісиі, на что. 

аввиШів, ив, т. [аввШо] наскакиваніе, 
наскокъ, набѣгъ. 

аввшп, (ад-аит) айиі (ад-Гиі), адевве, 1) 
быть, находиться (гдѣ, при чемъ), 
присутствовать, аіісиі геі, іп вепаіи, 
диі адегаді; ігор. адевве апіто, быть 
внимательнымъ или быть неустраши¬ 
мымъ; Ь) (о предм. неодушевл.) быть 
на лицо, б. готовымъ, быть подъ ру¬ 
кою, адеві Ггитепіиш; аввипі тиііа 
ехетріа; с) (о времени и событіяхъ) 
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предстоять, аёеві оссавіо, Дпів тііае, 
сегіашеп; 2) = помогать, защищать, 
аёевве аііспі іп ргоеііо, аіісш сопіга 
аііциет; аввіз, аёевіе, помогите; 8) 
являться, приходить, а<1 ^и(іісішіі, ех 
Аігіса. 

адейто, вптрві, вптріит, 8* [аё-впто] 
1) брать себѣ, къ себѣ, принимать, а. 
васга Сегегів ёв Ѳгаесіа: а. аНцпов ш 
восіеіаіет; а. аіщпет віЫ Шіпт, усы¬ 
новятъ кого; а. пхогет, жениться; 
♦гор. а. аіЬі Іаиёет ех ге аііциа (снис¬ 
кать); а. 8іЪі ІісепЬіат, позволить 
себѣ, осмѣлиться; иногда аввшпеге 
= позволять себѣ; аі іё шіѣі аввшпо; 
2) присоединять, прибавлять, а. аіі- 
цпіё іалёі, діогіае; піЬіІ повігае діо- 
гіае аавшпрігип, наша слава не увели¬ 
чилась; Ь) въ лоткѣ — прибавить (въ 
силлогизмѣ) вторую посылку, ргоро- 
віііопвт тілогет; ѳъ риторикѣ ѵегЬа 
аввшпріа = ерііѣеіа. 

аавшпрііо, бпіа, /. [аввпто] 1) при¬ 
нятіе, отт. =г одобреніе; 2) вторая 
посылка въ силлогизмѣ, см. азвшпо, 
2. Ь. 

аавшпріаѵаа, аф- [аввшпо] іегт. і. 
въ яз. юрид. саова а. дѣло, оправ¬ 
дываемое посторонними обстоятель¬ 
ствами. 
мило,-8. [аё-впо] пришивать. 
аввшпо, воггехі, впггесіит, 8. [аё- 

впгдо] 1) подниматься, вставать; а. 
аііспі, встать передъ кѣмъ, ігор. 
оказывать кому уваженіе; 2) поды¬ 
маться, возвышаться, ѵепіпв аввиг- 
віі, соііів а.; ігор. возноситься, за¬ 
говорить съ жаромъ, съ увлече¬ 
ніемъ. 

амия, аф. одинъ только, безъ всякой 
примѣси, сухой; отт. 1) а. апёаііо, 
потѣніе безъ ванны; отт. виЬві. ав- 
8шп, і, п комната для потѣнія; 2) 
а. уох, пѣніе безъ музыки; ІіЪіае 
аввае, игра на флѳйтѢ безъ пѣнія; 
3) = жаренный (безъ соуса) а. сіЬпв; 
виЬві. аввшп, і, п. жаренное, жаркое; 
аавшп УІШіппт, жар. телятина. 

Аявугіа, ае,/. страна Ассирія или Ас¬ 
сирійское царство; отт. Аявугіив, 
аду. ассирійскій; виЬві. Аввугіі, бгпт, 
т. ассирійцы. 

авѣ, соту, древн. ф. == аі. 
Авіа, ае, /• городъ въ Лигуріи; 2) го¬ 

родъ въ юго-запади, части Испаніи; 
отт. Авіепвіе, е, аду 

Аяіаоиа, і, /. городъ въ Виѳиніи. 

▲віара, ае,/. городъ на югѣ Испаніи. 
Авіагіе, ев, /. богиня луны у фини¬ 

кіянъ. 

Аяіёгіа, ае, и -іе, ев, /. 1) дочь титана 
Кея и Фебы; 2) (Логаі.) имя гречанки. 

авіегао, 8. [аё-віегпо] встрѣч. только 
разе, авіеті, протянуться, лечь рас¬ 
тянувшись, аііспі геі, возлѣ чего-л. 

аяііриіаііо, опія,/. подтвержденіе, см. 
ааіірпіог. 

авііриіаіог, бгів, т. [авііриіог] 1) при¬ 
сутствующій при совершеніи дого¬ 
вора; Ь) подтверждающій чьи слова, 
особ л. предъ судомъ; 2) ігор. согла¬ 
шающійся, аіісіупв, съ кѣмъ. 

ав&рйіог, 1. дероп. [аё-вііриіог] 1) при¬ 
сутствовать при совершеніи договора, 
чтобы въ случаѣ надобности, служить 
свидѣтелемъ: 2) ігор. соглашаться, аіі¬ 
сш, съ кѣмъ. 

авіііио, аі, Піат, 8. [аё-віаіао] ставить 
подлѣ. 

авіо, віііі, — 1. [аё-віо] 1) стоять во¬ 
злѣ, подлѣ, аііспі, іп пра; ігор. а. 
аіісш, помогать кому; 2) прямо сто¬ 
ять, торчать, вчиатае авіапіев, при¬ 
поднявшаяся чешуя. 

Адіг&ба, ае, /. богиня правосудія. 
Авігаѳив, і, т. титанъ, супругъ Ав¬ 

роры, отецъ вѣтровъ; отт. ітаігеа 
Азігаеі, = вѣтры. 

авігёро, аі, ііат, 8. [аё-вігеро] 1) іпіг. 
шумѣть (при чемъ); отт. а. аііспі, съ 
шумомъ одобрять чьи слова, чье мнѣ¬ 
ніе, рукоплескать; 2) ігапвіі. = кри¬ 
чать, еаёет; а. аигев аііегуия, оглу¬ 
шить кого крикомъ. 

авѣгіоіѳ, адѵ. [авігіеіов] туго; ігор. 
сжато, кратко. 

авѣгіоіпв, рагіер. ы. авІгіп$о; 2) аду. 
тугой, плотный; согрога авігіеіа 
(Тас.) жилистое, крѣпкое тѣлосложе¬ 
ніе; роёі. Іітеп а., запертая дверь: 
ігор. а) сжатый, краткій, огаііо; Ь) 
скудный, скупой. 

авігіп$о, іпхі, ісіпш, 8. [аё-вігіпдо] 
стягивать, сжимать, ѵіпспіа, Галеев; 
роёі. согрив (Ггі^оге) авігіеіпт, око- 
чѳнѣлое; Ь) ігор. сокращать, вкратцѣ 
излагать, агдлтепіа; 2) крѣпко завя¬ 
зывать, связывать, шалав аііспі; а. 
аіщиет аёвіаіиат, крѣпко привязать; 
ігор. а. огаііопет пшпегія, подчинить 
р. извѣстному ритму; Ь) скрѣплять, 
укрѣплять, йёеш, ашшіаіет повігат; 
с) обязывать, связывать, аНциеш 1е#е2 
]иге]игапёо, сопёіііопіЬив; авігш^і 
та^огіЬив, быть связаннымъ болѣе 
важными дѣлами; д) а. ее (вееіеге) 
провиниться. 

авігоіо^іа, ае,/ звѣздословіе. 
авігоідвив, і, т. звѣздословъ. 
8вігшп, і, п. свѣтило небесное; ігор. 

іоііеге іп (аё) авіга, превозносить до 
небесъ; віе ііиг аё авіга, такъ пріо¬ 
брѣтается безсмертная слава; ех авігіа 
ёесіёеге, лишиться славы. 
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авігтіо, хі, сішп, 8* [аб-віпю] 1) прн- 
• строивать, поѵпт аесіііісіит твіегі, 
къ старому; ігор. а) присовокуплять, 
прибавлять, &1щш<1 діогіае, ѣ&пс Іап- 
<іет сеіегіа; 6) причислять, аі^иеш 
ргіогит аеіаіі; 2) снабжать, аіідиет 
ге аіщиа; а. сопіі^паііопет Іаіегсиіо 
(•= покрыть кярпичемъ). 
Міо, іпйесі. п. (съ грен, $отѵ) городъ, 

особл. Аѳины. 
Ввійрѳо, иі, — 2. [а<І-віирео] уди¬ 
вляться, смотрѣть съ удивленіемъ, 
геі аіісиі. 

Авійга, ае, т. и/. 1)рѣка и городъ въ 
Лаціумѣ; 2) рѣка въ Испаніи. 

Авійгіа, ае, /. область Испаніи; опт. 
Авійгев, ит, т. жители А.; Азіигі- 
оив, аф. Аяіигоо, бпів, т. лошадь 
астурійская. 

авіив, па, т. хитрость; уловка, 
ааійіѳ, айе. [авіиіия] хитро, ловко; лу¬ 
каво. 

авійііа, ае, /. [авіив] хитрость, лов¬ 
кость; лукавство. 

авійіив, а4/. хитрый, ловкій; лукавый, 
авіу, — авіп. 
Авіуадов, іа, т. царь индійскій, дѣдъ 
Кира. 

Авіуапах, асііа, т. сынъ Гектора и 
Андромахи. 

Авіураіаеа, ае,/ одинъ изъ Спорад- 
скихъ острововъ, близъ о-ва Крита; 
отт. Авіураіаѳепвев, ішп, т. жи¬ 
тели этого о.; Авіураіаѳісиа, и Ав- 
іураіаѳіив, аф. 

авуішсц і, п. убѣжище 
аі, соту. 1) но, но за то, по крайней 
мѣрѣ, геэ ѳі поп вріешіісіае, аі іо- 
ІегаЬііев; 2) (при возраженіи и при 
переходѣ къ другому предмету) но, 
однако, еІерЪапіо Ьеііиагшп пиііа 
рпкіепііог, аі 6$ига ^иаѳ ѵавііог? 
аі ѵібеге Ьотідів аибасіат! 

АіаЪйІив, і, т. жаркій юго-восточный 
вѣтеръ въ Апуліи, сирокко. 

Аіасіпиз, см. Аіах. 
аіадоп, см. аііа^еп. 
Аі&іапіа, ае, и -е, ев,/, дочь царя ар¬ 
кадскаго, (по другому преданію — 
царя віотійскаго), участвовавшая въ 
ловлѣ каледонскаго вепря; отт. Аіа- 
Іапіаѳив, (іепа) аф. 

аіаѵив, і, т. прапрадѣдъ; аіаті (роН.) 
— пиуогев, предки. 

Аіах, йсів, т. прибрежная рѣка въ 
южн. части Галліи; отт. АіаоТпив, 
оф. соіопіа Аіасіпа = КагЪо Магііпа, 
чин. г. КагЬоппе; Аіаоіпі, бгшп, т. 
жители этого г. 

АІѲІ1&, ае,/. городъ въ Кампаніи; отт. 
Аіе Напив, аду. АіеІІапі, бгшп, т. 
жители г. А.; Аіеііапа, ае, (т. е. Га- 

Ъоіа) родъ сценическихъ представ¬ 
леній, заихствов. Римлянами; Аіѳі- 
Іапіошц и -шов, аф\ къ этому роду 
представленій принадлежащій, отно¬ 
сящійся. 

аіег, іга, ігпт, аду. 1) черный, темный, 
соіог, пох; роН. петпа а., мрачный 
лѣсъ; 2) ігор. печальный, несчастный, 
страшный, спргеввив, Зіух, шоп; <Иеа 
аігі дни, ознаменованные несчастіемъ; 
Ъ) злой, язвительный, теппя. 

Аіегпив, і, т. рѣка въ Самніумѣ; 
Аіегпит, і, п. городъ при устьѣ 
этой р. 

АіёвІв, = АіЪезів. 
Аіевіб, ів, ». городъ въ сѣв. Италіи; 

отт. Аіевііпі, бгшп, т жители 
г. А. 

АШашапіа, ае, /. область въ южн. 
части Эпира; АШатапѳв, пт, т. 
жители этой области; АіЬатяпі^ 
Мів, /. женщина изъ А.: АіЬатй» 
пив, аду. 

АіЪ&тав, апіів, т. сынъ Эола, зять 
Кадма; отт. а) АіЬатапіёив, аду. 
Ь) АіЬатапіі&іѳв, іѳ, т. сынъ А.= 
Раіаетоп; АіЬатапіів, Нія, /. дочь 
А. = Ыеііе. 

АіЬапавіа, ае, /. городъ въ воет, ча¬ 
сти Испаніи. 

АіЪѳпаѳ, йгшп,/. главн. городъ Атти¬ 
ки; отт. АіЬѳпіѳпвів, е, аду. и 
8иЬві. АіЬѳпіепвѳв, іаш, т жители 
г. А. 

АіЬѳпаѳиш, і, п. 1) АѳѳиеА, храмъ 
Аѳины или Минервы, гдѣ поэты и 
ученые читали свои произведенія; 
2) укрѣпленіе въ Аѳаманш. 

АіЬѳпіо, бпів, т. предводитель рабовъ 
при второмъ возстаніи ихъ въ Сици¬ 
ліи. 

АіЬепсхІдгив, і, т. греческій фило¬ 

софъ, стоикъ. 
аіЬёоа, і, т. атеистъ, безбожникъ. 
АІЬёвів, ів, т. рѣка въ сѣв. Италіи, 

нын. Адижъ или Эчъ. 
аіЫёіа, ае, т. атлетъ, боецъ. 
аіЫеііоив, аду. [аіЫеІа] атлетическій. 
АіЬбв, или АіЬо (АіЬоп) бпів, т. 
Аѳонская гора, на восточ. берегу 
Македоніи; деп. еі. даі. дгаес. АіЬо, 
асе. АіЪо, АіЬоп. 

Аііі-, см. АШ1-. 
Аііпа, ае,/. городъ въ Лаціумѣ; ожт. 
Аііпав, &іів, аду. и Аііп&іІ, бгаш, 
т. жители г. А. 

Аііпіив, родовое имя. 
Аііпі&піа, ае, /. область Иллиріи; 
Аііпіапѳз, шп, т. жители этой обл. 

Аііав, апіів, т. 1) горы въ Мавританія, 
2) царь Мавританіи, сынъ Я пета, 
отецъ Плеядъ; опт. а) Аііапііоиа, 
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оф. атлантическій; 6) АИаггіѳив, оф. 
принадлежащій, относящійся къ А. 
с) АШиШ&йев, ае, т. сынъ или по¬ 
томокъ А.; <Х) АіІапІІв, Ісіів, оф./. 
вііѵа А. лѣсъ на горѣ А. 

аіотиѳ, оф. недѣлимый; отт. зиЪві. 
аіотиа, і, /. недѣлимое, атомъ. 

&&}ие, см. ас. 
аіаш, соц). однако-же, но, напротивъ. 
Аѣг&о- см. Аігах. 
аігатѳпішп, і, п. [аіег] черная жид¬ 

кость, черная краска, особл, чернила. 
аігЗДив, аф. [аіег] 1) одѣтый въ чер¬ 
ное (траурное) платье; 2) черный. 

Аіг&іоа, і, т. рѣчка близъ Рима. 
Аігах, йсів, 1) /. городъ въ Ѳессаліи; 

оямп. Аіг&оіив, оф. атр&кійскій, 
роН. = ѳессалійскій; АігаоМев, ае, 
т. роН. = ѳессаліецъ; Аігаоіа, ібіа, 
/. ѳессалійка (Ніррогіатіа); 2) т. рѣка 
въ Этоліи; отт. Аігасѳв, ит, т. жи¬ 
тели береговъ этой р. 

АігѳЬёіев, шп, т. (ат#. АігеЪаа, Аііз) ■ 
племя въ Галліи бельгійской. 

Аігёйя, еі, т. царь микенскій и аргос¬ 
скій, сынъ Пело пса, отецъ Агамем¬ 
нона и Мевелая; отт. АігісІѲб, ае, 
т. сынъ А. 

аігіепвів, ід, т. [аігішп] смотритель 
дома. 

аігідіит, і, п. йетгп. отъ аігіит. 
аігіит, іі, п. 1) зала глазная при входѣ 

ег домъ; а. іетріі (Ѵеаіае, ЬіЬегіаіів) 
предхраміе; 2) роёі. — ботиа. 

аігооіі&а, аііа, /. [аігох] 1) ужасность, 
страшное, возмущающее душу, іасіі, 
асеіегіа; 2) дикость, суровость, то- 
гпт, апіті; 3) неумолимая строгость, 
упорная твердость, Гогтиіагпт, рЪі- 
ІоворЬі. 

аігооііѳг, адѵ. [аігох] сурово, жестоко, 
(Іісеге, адеге; а. ассіреге аі^иіб (Тас.) 
съ негодованіемъ принять, перене¬ 
сти. 

аігох, бсів, оф. [аіег] 1) ужасный, 
страшный, гев, іасіпив, Ьеііит; 2) су¬ 
ровый, жестокій, грозный, гевропяшп, 
оШшп, огаііо; 3) упорный, а. апітив 
Саіопів, непреклонность, упорство К. 

Аііа, Фамильное имя; 8. 0ишііп8 Аііа, 
сочинившій нѣсколько комедій (ГаЪп- 
Іае іо^аіае, см. іод&іив, с.), 

аііасіия, рагіср. хл. аіііп^о. 
а&аоіив, ив, т. [аіііп^о] прикоснове¬ 
ніе, встрѣч. только аЫ. зіпд. 

аііавѳп, бпів, т. рябчикъ. 
АіШіа, ае, /. городъ въ НамФиліи; 
отт. Аиаіѳпвѳв, іит, т. жители 

( этого г.| 2) городъ въ Мизін. 
Аіі&іив, і, т. имя трехъ царей пергам¬ 

ентъ; отт. 1) АііаНоив, оф. Атта- 
ловъ или = пергамскій, Ьгор. бли¬ 

стательный, великолѣпный; 2) АѢ* 
іаіів, ТсЗів, /. (зс. ігіЬпа) триба въ 
Аѳинахъ. 

аі іашѳп, соц), однако-же. 
аіѣатіпо, Ь трогать, касаться; Ьгор. 

безчестить. 
ѳііетріо, I. — аііепіо. 
аііепйо, гіі, іит, 8. [аб-іепбо] направ¬ 

лять; Ьгор. а. апітит или (аЬз.) аііеп- 
<іеге, обратить мысли, вниманіе, а<1 
аіщиіб; а. (апітит) <1е аіщиа ге, аіі- 
спі геі, думать о чемъ, заниматься 
чѣмъ; аііепбііе, слушайте; иногда 
(асі.) а. аіщиет, аіщиііі, слушать кого, 
обратить вниманіе на что. 

аііепіѳ, айѵ. [аііепіив] со вниманіемъ, 
внимательно. 

аіібпііо, бпів, /. [аііешіо] вниманіе, 
аі-іѳпіо, 1. 1) пробовать, испытывать, 

аіщиід, аіідиет; Ь) стараться скло¬ 
нить къ отпаденію, измѣнѣ^ игЬет, 
сіаввет; а. Мет аіісщпв, стараться 
поколебать чью вѣрность; 2) напа¬ 
дать, посягать на —, аІЦиет, ^’ига. 

аііѳпіив, рагіср. «л. аііепбо и аіііпео; 
2) оф. (аііешіо) внимательный, 

аііепийіѳ, айѵ. [аііепи&іив] безцвѣтно, 
блѣдно. 

аііѳшіаііо, бпів,/. [аііепио] умаленіе, 
уменьшеніе, утоненіе; Ьгор. а. ѵегЪо- 
гит, безцвѣтность, блѣдность слога, 

аііѳпиаіив, рагіср. гл. аііепио; 2) оф. 
тонкій, сухой; Ьгор. а) безцвѣтный, 
блѣдный, огаііо; Ъ) слабый, ѵох; с) 
скудный, Гогіипа. 

аііёпио, 1, [аб-іепиів] умалять, уто¬ 
нять, уменьшать; Ьгор. уменьшать, 
ослаблять, умалять, согрив, ѵігеа; 1е- 
діопев ргоеію аііепиаіае. 

аіѣѳго, ігіѵі, ігііит, 8. [аб-іего] тереть 
обо что, аіідиіб аіісиі геі; Ьгор. а) 
портить, ташів ореге, (іепіев; а. Ъег- 
Ьав, истоптать—; Ь) истощать, истреб¬ 
лять, уничтожать, орев, ѵігеа, соріав, 
ршіогеш. 

аііѳвіог, Ь йероп. [аб-іевіог] свидѣ¬ 
тельствовать, подтверждать, 

аіѣехо, хиі, хіит, 8. [ай-іехо] при¬ 
ткать, приплесть; Ьгор. присовокуп¬ 
лять, прибавлять. 

АШіів, іс1І8, /. 1) = АШоа, 2) аѳи¬ 
нянка. 

АНі&пив, см. АШив. 
аНіоѳ, адю. по-аттически, (іісеге см. 
АШоив, 2. 

Аіііоив, оф. 1) аттическій; отт. 8ггЬзі. 
Аіііоа, ае,/. область среди. Греціи: 
2) ігор. тонкій, утонченный. Отт. о) 
АШсі, бгит, т. жители А. или ора¬ 
торы аѳинскіе (орр. Аѳіапі); Ь) Аііі* 
оівтив, і, т. образъ выраженія, свой¬ 
ственный аѳинскимъ ораторамъ. 
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АШІіив, родовое имя; отт. АШ1І&- 
пив, аф. 

аМпѳо, Ііпиі, Іепіит, 2. [ай-іепео] 1) 
ігапв. держать, удерживать, аіциет, 
та тип аіісіуив ѵі; а. гіраш БапиЪіі, 
удержать за собою —; Ь) задержи¬ 
вать, аіциеш; а. аІЦиет вре расів = 
обманывать кого обѣщая миръ; 2) 
гпіг. простираться,* ВсуіЪае аіііпепі 
ай Тапаіт; Ъ) ігор. касаться, 8. регв. 
8Іпд, и (рѣдко) ріиг. Ьос (ій, гев) аиі¬ 
пеі ай те, ай гет, касается до меня, 
относится къ дѣду; с) ітрегз. аіііпеі, 
вужно, важно (рсобл. сит. іп/. асі. еі 
раз8. д.) Ьос аіііпеі; піЬіІ аиіпеі; диій 
аіііпеі (іііий Гасеге)? къ чему? 

аШпдо, аіііді, аііасіат, 8. [ай-іапдо] 
1) дотрогиваться, трогать, аіідиет 
Йідііо; риегит пе аіііпдав, не трогай 
м.; а. аіідиет Ьеііо, сдѣлать нападе¬ 
ніе на кого; а. ЬегЬат = ѣсть тр.; 
Ь) = доходить, достигать, приходить, 
а. йотшп, топіет, 8ісі1іат; с) касать¬ 
ся, прилежать къ — , гедіо еа, диае 
Сііісіат аіііпеіI; 2) ігор. касаться, 
саива Ьаес Іе поп аіііпдіі; а. аіідиет 
содпаііопе, быть въ родствѣ съ кѣмъ; 
а. аіщиет песеввііиаіпе, быть въ тѣс¬ 
ной связи съ кѣмъ; аіііпдіі те ѵа- 
Іиріав, я чувствую удовольствіе; Ь) 
касаться — упоминать, говорить, аіі- 
диій, о чемъ; с) = приниматься за —, 
заниматься, а. Іііегаа Огаесав, робіі- 
ссп, гешриЫісат. 

АШв или АѢІІп, Іпів, т. — Аѣув, 2. 
Аіііияили Аеоіив, родовое имя; отт. 
АШапив, оф. 

&ЙОІІО,-А [ай-іоііо] 1) поднимать, 
сариі, тапшп; ігор. а) воавышать, 
уосет; а. апітов, ободрять; а. сипсіа 
іп та^ив, все преувеличивать; Ь) вы¬ 
хвалять; 2) = воздвигать, сооружать, 
Іиггіт, агсет. 

аИопйѳо, пйі, пвит, 2. [ай-іопйео] 1) 
остригать, обрѣзывать; а. тііет, под¬ 
чищать в.; роёі. общипывать: сареі- 
Іае аііопйепі ѵігдиііа; 2) ігор. умень¬ 
шать, умалять, Іаийеш аіісіуив, чью 
славит. 

а^отШв, рагіср. %л. аііопо; 2) аф. по¬ 
раженный, объятый ужасомъ, лишен¬ 
ный чувствъ, памяти; Ь) асі. пора¬ 
жающій, потрясающій душу, тѳіив, 
си гае; с) одушевленный, восторжен¬ 
ный, вдохновенный. 

аѢІопо, Іоппі, Іошіит, 1. [ай-іопо] по¬ 
разить громомъ; ігор. поразить, оглу¬ 
шить, привести въ ужасъ. 

аНогциео,-2* [ай-іогдиео] взма¬ 
хивать, взвивать, бросать съ размаху. 

айгасіо, 1. = аіігесіо. 
аѣѣгаЬо, хі, сішп, 8. [ай-ІгаЪо] 1) тя¬ 

нуть къ себѣ, притягивать, Іога; 
тадпев аіІгаЪіІ Геггит; а. агент, на¬ 
тянуть л. Ь) ігор. влечь, аіігаЬіі ай 
атіеіііат вітііііпйо; а. аіідпет ай ее, 
привлечь кого; 2) тащить, приводить, 
&Іциет ай ^ийісіз виЬѳеІІіа, аіциет 
Котат; Ъ) ігор. склонять, побуждать, 
еа гее те ай Ьос педоііит а. 

аіѣгѳоіо, 1. [ай-ігасіо] дотрогиваться, 
прикасаться, трогать, гет аіщиат; 
ігор. а) хватать, стараться достать, 
пріобрѣсти, а. Іасет, дакав гѳдіаз; Ъ) 
приниматься за—, заниматься, а. аіі- 
Яиій. г * 

аіѣгГЬио, Ъоі, Ыііит, 8. [ай-ІгіЪио] 1) 
присуждать, давать, назначать, отво¬ 
дить, аііеоі аіідиій; а. соЬогііЬпв 1о- 
епт ай ЬіЬегпапйит; а. адгов игЪев- 
циѳ; Ь) поручать, аіісиі сигат геі аіі- 
сіуив, аіідиет аіісиі Ітсійапйит; с) 
предоставлять, подчинять, іпвиіаа 
КЬойіів; (Т) ігор. приписывать, аіісиі 
саиаат саіатііаіів, Ъопов ехііив йіів: 
е) присоединять, прибавлять, а. ай 
атіввіопет атіеогит тіѳегіат; а. аіі- 
дпет аіісиі = дать кого кому въ по¬ 
мощники; 2) іегт. і. ассигновать, ре- 
сипіат, аіідиій ех аегагіо; отт. а. 
аіідиет, указать съ кого слѣдуетъ 
получить деньги, дать переводную 
расписку на кого; аигіішіив тіЫ 
(тепе), тотъ, съ котораго мнѣ слѣ¬ 
дуетъ получить деньги; 8) налагать 
(въ видѣ пошлины) Іетов аваев аіісиі 
геі, на что-н. 

аіѣгіЫШо, бпів, /. [аІІгіЬио] 1) пред¬ 
писаніе о выдачѣ денегъ, ассигнов¬ 
ка, переводная расписка; 2) ѳъ грамм. 
= аІІгіЬиІпт. 

аіѣгііив, рагіср. и. аііего. 
айгіѣиѳ, ив, т. [аііего] треніе обо что. 
Аіув, уов, т. 1) сынъ Геркулеса, родо¬ 

начальникъ царей лидійскихъ; отт. 
Аіуайаѳ, агиш, т. цари лидійскіе; 
2) пастухъ Фригійскій, впослѣдствіи 
жрецъ богини Цибѳллы. 

аиоѳрѳ, ейрів, т. [аѵів-саріо] 1) птице¬ 
ловъ; 2) ігор. старающійся достать — 
домогающійся, геі аіісіуив; а. ѵегЪо- 
гит, вуІІаЬагит (о стряпчемъ) охот¬ 
никъ привязаться къ словамъ, къ 
слогамъ, охотникъ до пустыхъ спо¬ 
ровъ. 

аиоѣіо, бпіз, /. [аидео] публичный 
торгъ, аукціонъ; ргоропеге, рговегі- 
Ьеге аисііопет, объявить —; а. Гасе- 
ге, продать съ аукціона, 

аиоііопагіив, аф. [аисііо] аукціонный, 
аиоіібпог, Г сісроп. [аисііо] продавать 

съ аукціона. 
аиоіаіо, 1. [аидео] сильно увеличивать, 
аиоіо, 1. [аидео] = аисіііо. 
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аисіог, бгів, т. [аидео] 1) виновникъ, 

ѵиівегія, іасіпогіе; а. Ъепебсіі, благо¬ 
дѣтель; роёі. а. игЪіа, основатель г.; 
аисіог депіів, огідіпіа или (аЬв.) аисіог 
= родоначальникъ; Ъ) сочинитель, 
авторъ, а. гегшп Котапагшп, римской 
исторіи; Іедеге, Іесііі&ге, еѵоіѵеге 
апсіогет, читать —; Ьопив аисіог 1а- 
ііпііаіів, образцовый латинскій писа¬ 
тель; аисіогет евве = повѣствовать, 
разсказывать; 2) кто совѣтуетъ, спо¬ 
собствуетъ, побуждаетъ, совѣтова- 
тель, яетрег расів аисіог іиі; ѵеѣе- 
тепіег а. ііЬі вшп, пі (пе) —; те (іе, 
Шо) аисіоге, по моему (твоему, его) 
совѣту; аисіогіЬив, чиі абегапі, по со¬ 
вѣту прмсутствувавшлхъ; отт. аисіог 
іедів, одобряющій законъ; раігев 
апсіогев йопі, сенатъ утверждаетъ 
(опредѣленіе народа); а. сопиіііі рп- 
Ыісі, первый въ сенатѣ по своему зна¬ 
ченію и вліянію; 3) подтверждающій; 
тотъ, на кого можно ссылаться, авто¬ 
ритетъ, ГаЬіит апсіогет ЬаЬео; а. 1ѳ- 
ѵів; аисіогея витое, іиіит Шит іоге, 
мы ручаемся что —; аисіог іатае, 
пзтогія, пипсіі, подтверждающій 
слухъ, извѣстіе; плит себо апсіогет 
іасіі іиі, укажи хоть на одного, на 
котораго ты могъ бы ссылаться; Саіо 
оптіит ѵігіиіит аисіог = примѣръ, 
образецъ; Ьос аисіоге, по примъру 
этого мужа; Ь) іегт. і. продавецъ, 
ручающійся въ томъ, что онъ про¬ 
даетъ свою собственность: а шаіо аис¬ 
іоге етеге, купить у такого человѣка, 
который на продажу не имѣетъ ни¬ 
какого права; с) свидѣтель, попечи¬ 
тель (отвѣчающіе за законность акта): 
іешіиат піЫІ адегѳ Іісеі ѳіпе а., безъ 
попечителя; пираіі пи] Ив аисіогіЬив, 
безъ свидѣтелей; 4) руководитель, іп 
рЬИоворЬіа ѵегаагія Сгаіірро аисіоге, 
подъ руководствомъ К.; аисіог бісеп- 
<1і, паіигае, учитель краонорѣчія, 
естествознанія; 5) представитель, 
агентъ, сіѵііаіів, аосіеіаііа; аі Ьипс 
ЬаЬепі апсіогет ^ивгѳ1агшп. 

аиоіогатѳпіит, і, п. [аисіого] то, 
что обязываетъ, возлагаетъ обязан¬ 
ность 1) задатокъ; плата; 2) обяза¬ 
тельство. 

аисіогііая, аііа, /. [аисіог] 1) автори¬ 
тетъ — значеніе, вліяніе, важность, 
вѣсъ, аисіогііаіет ЬаЪеге, аисіогііаіе 
ѵаіеге; евзе іп а.; а. игЬів; Ъ) — при¬ 
мѣръ, (іаге а.; &. та^огит, предковъ; 
с) = совѣтъ, ѵаіиіі €див а.; 2) изъяв¬ 
леніе воли, мнѣнія — воля, рѣшеніе, 
приказаніе, а. восіеіаіів, раігів, рорпіі 
Еотапі; особл. а. зепаіив, опредѣле¬ 
ніе с. и аисіогііаіев: выставленныя 

на подобномъ актѣ имена присут¬ 
ствовавшихъ сенаторовъ: вепаіия 
сопаиііит Гасіит еаі, аисіогііаіевчие 
регвсгіріае; Ь) мнѣніе, сужденіе, бе- 
?епбеге а. виат; особл, мнѣніе писа¬ 
теля, Философа; 3) = власть, а. Іедит 
бапбагшп; еяяе іп а. вепаіив; Іедаіов 
сит аисіогііаіе тіііеге, уполномочен¬ 
ныхъ; Ъ) документъ, аисіогііаіев ри- 
Ыісае, сітііаіит; с) право собственно¬ 
сти, абѵегвив Ьовіет аеіегпа а.; а. 
іивбі, право на з. 

аиоіого, 1. [аисіог] 1) обязывать; а. ее 
или (разе.) аисіогагі, обязываться, на¬ 
ниматься; 2) доставлять, аііспі ѵісіо- 
гіат* 

апоішппаіів, е, адд. [аисішшшв] осен¬ 
ній. 

апоѣашхшв, [аидео] 1) зиЬзі. і, го. 
осень; 2) оф. (роёі.) = аисіитд&іів, 
осенній. 

аиоіив, рагіср. «л. аидео; 2) оф. сотр. 
аисііог, ббльшіЙ. 

аиоіиз, ив, т. [аидео] увеличеніе при¬ 
ращеніе. 

ашшрішщ іі, п. [аиеерв] 1) птицелов¬ 
ство; ігор. охота, страсть, а. беіесіа- 
ііопів, страсть нравиться; а. ѵегЪо- 
гшп, привязка къ словамъ, страсть 
къ мелочамъ, къ пустымъ спорамъ; 
сопсгеі. (роёі.) птицы, дичь, 

ашшрог, 1. йероп. [аиеерв] ловить 
птицъ; ігор. гнаться за, домогаться, 
а. дгаііаш, Гаѵогет рориіі. 

аийаоіа, ае, /. [аибах] 1) смѣлость, от¬ 
важность, врев ваіиіів еві іп а. 2) дер¬ 
зость, а. еі ітрибепііа. 

аисіаоііѳг, и (чаще) аибасіег, обо. [аи- 
бах] 1) смѣло, отважно; 2) дерзко, 

аибах, асія, оф. [аибео] 1) смѣлый, от¬ 
важный, Ъото, іасіпив, сопаіііит; 2) 
дерзкій, а. еі ргоіеггия. 

аибѳпв, рагіср. гл. аибео; 1) оф\ смѣ¬ 
лый, отважный. 

ашіѳпіѳг, айѵ. [аибепа] смѣло, от¬ 
важно. 

ашіѳпііа, ае, /. [аибѳпя] смѣлость, 
аидео, аияив в., 2. осмѣливаться, отва¬ 
живаться, аибео біееге; аияив еві іап- 
іат гет. КВ. соно, вупсор. аивіт (= 
аивегіт) я бы осмѣлился, 

аибіѳпв, рагіср. и а<Ц. см. аибіо. 
аийіѳпііа, ае, /. [аибіепв] слушаніе, 

Іасеге а. (віЬі или огаііош) снискать, 
возбудить вниманіе. 

ашііо, 4. 1) слышать, а. ѵосеш; а. аіі- 
диіб ех (аЬ, бе) аіщио, отъ кого; аибіо, 
еиш тогіииш евве; а. аіщиіб бе аіщио, 
что о комъ, подъ кого; аибіп’=аибія- 
пе, слышишь-ли? 2) слушать, аіщиет 
аііепіе; а. Сгаііррит, слушать лекціи, 
учиться у К.; о) выслушивать, аіі- 
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диет; отт. о судьѣ = допрашивать, 
вегѵшп бе атЪіІи; 3) слушаться, по¬ 
виноваться, аіщиет; роёі. соггпа поп 
аибіі ЬаЬепав; отт. аибіепв = оф. 
послушный; (іісіо апбіепіет еваѳ аіі- 
сиі, слушаться кого; 4) = соглашать¬ 
ся, одобрять, пес Нотегшп аибіо: 
отт. апбіо = согласенъ, хорошо; б) 
іпіг. слыть, ві сигав евае диоб аибів; 
Ьепе, та1еаи(Ііге, имѣть добрую, худую 
славу, быть хвалимымъ, порицаемымъ 
(аЬ аіщио, кѣмъ); гех ап<ііо, меня на¬ 
зываютъ царемъ; 6) разе, подразумѣ- 
в&ться, віпші епіш аибііиг «соеріі*. 

аисИМо, бпів, /. [аибіо] 1) слушаніе; 
2) — слухъ, молва, а. Іеѵет рго ге 
сотрегіа Ьаѣеге. 

ашіііог, бгіа, т. [аибіо] слушатель. 
аийііогіит, іі, п. [аибіо] аудиторія; 

ігор. = слушатели. 
аисіііив, ав, т. [аибіо] 1) слушаніе; 2) 
молва, слухъ; 3) чувство слуха, слухъ. 

аиГѳго, аЪаійІі, аЫ&Іит, аиіегге (аЪа- 
іего) 1) уносить, тиііа аиіегеЪапі бо- 
тит; аиГегге ее, убираться; аиГег = 
оставь, перестань; аиГег Іасгішав, не 
плачь; б) ігор. увлекать, пе 1е аиіе- 
гапі аііогиш сопвіііа; аиіегітиг си Ни; 
2) отнимать, похищать, врет; Ы 1и<1і 
біеа ХУ аиГегепІ; а. респпіат бе аега- 
гіо; а. аіісиі ѵііат ѵепепо, отравить 
кого; тоге епт сііо аѣаіиііі (похити¬ 
ла); і#піа аЪаІиІіІ пгЬет (истребилъ); 
3) = получать, доставать, а. гевроп- 
впт аЬ аіщио; а. ргаетіит; аѣвіиіівіі, 
иі —, ты достигъ того, что —; 4І 
аиГегге аіщиіб ех аіщиа ге (вынести) 
узнать что-н. 

Аи&йѳпа, ае, /. городъ въ Самніумѣ; 
отт. Аиййѳпаіѳв, Іит, т. жители 
г. А. 

АиЙсііив, родовое имя; отт. Аи&сИа- 
пив, оф. 

Аиіійив, і, т. рѣка въ Апуліи. 
аиГйвіо, Лі^і, — 8. (аѣ-іп$іо) убѣгать; 

избѣгать. 
Аи&ѳ, ев, /. или Аидоа, ае, /. мать 
ТелвФа. 

Аидоав, см. Аи&іав. 
аив&о, хі, сіит, 2. 1) умножать, увели¬ 
чивать, орев, бігіііаа, питегшп; ігор. 
а. боіогеа, теіит; а. апітшп аіісфиа, 
придать кому бодрости; а. ѵіт Ьоа- 
Ііит; теіиа аи^еі отпіа іп та^ив 
(преувеличивать); 2) надѣлять, обога¬ 
щать, аіщиет а#го, біѵііііз; а. Ііп- 
диат; ап^еге бейт, воздать Богу 
славу. 

аизевоо,-8. (аидео) увеличивать¬ 
ся, прибавляться, расти. 

Аи&і&в, или Аи^ѳаа, ае, т. царь Эли¬ 
ды, к-аго скотный дворъ, нечищен¬ 

ный 30 лѣтъ, Геркулесъ очистилъ въ 
одинъ день. 

аодшеи, шіа, и -тепішп, і, п. [аи&ео] 
приращеніе, увеличеніе, 

аидот, йгів, т. 1) авгуръ, птицегада- 
тель, жрецъ, судившій по извѣстнымъ 
примѣтамъ {особл. по полету птица) 
о волѣ боѵовъ и предсказывавшій исходъ 
предпріятія; 2) сотт. д. (роН.) пред¬ 
сказатель, предвѣщатель, -ннца; а. 
іта^іпів посіигпае (толкователь); сог- 
піх а. а^иае, ворона, предвѣщающая 
дождь. 

аизигаіів, е, аф. [аи#иг] птицегада- 
тельный, авгурскій; отт. виЬзі. аи- 
^игйіе, іа, а) мѣсто для авгурскихъ 
наблюденій (въ лахерѣ, близъ палатки 
полководца); 6) = Іііииа, авгурскій 
жезлъ. 

апдогаНо, бпів, /. [апртгог] прорица¬ 
ніе, предсказаніе, 

апкпгаіо, см. аидого. 
аодигаішц ае, т. [аи^иг] должность 

авгура. 
аи&йгіит, іі, п. 1) наблюденіе н тол¬ 
кованіе примѣтъ, см. аа$ш*; 2) явле¬ 
ніе, предзнаменованіе, примѣта, а. 
ассіреге, считать что счастливымъ 
предзнаменованіемъ; аи&шгіит аЙсиі 
61; Іаеіцв аи^игіо; 3) предвѣщаніе, 
предсказаніе, а. гегит Гиіигагшп, 
софидіа аи^игішп; б) предчувствіе; 
іпѣаегеі іп тепііЬпв яиаві а. ааесиіо- 
гит Гиіигогит; 4) роёі. даръ прори¬ 
цанія, Ароііо еі бебіі ап^пгшт. 

аартгіов, аф. [аидпг] = аи^пгаНв. 
аидого, X. [аи&иг] 1) дѣлать авгурскія 

наблюденія, наблюдать примѣты, см. 
аидиг; отт. аияигаіо (аЫ. рагіср.) 
= послѣ — вслѣдствіе авгурскихъ 
наблюденій; 2) освящать, Іоспа, гее 
аидигаіог (ідѣйствіе, сопровождавшее¬ 
ся наблюденіемъ примѣтъ); 8) предвѣ¬ 
щать, предсказывать, аііспі; б) пред¬ 
чувствовать, аіщиіб. 

аи^йгог, X. йероп. 1) іпіг. исполнять 
обязанности авгура (см. аи^аг), дѣ¬ 
лать авгурскія наблюденія, аи&пгапбі 
бівсірііпа, іп аидигапбо; 2) предвѣ¬ 
щать, предсказывать, геа іпіигая, ап- 
поа Ьеііі Тпуапі; а. аіісиі тогіет; б) 
предчувствовать, догадываться, аіі- 
^иіб рег теіит, аіщиіб тиііи аіісфиа; 
еат ііег топаігазае аи$игап1иг. 

Аи&иаіа, ае, /. [Аи^ивіиа] 1) почетный 
титулъ супруги, матери, сестры, до¬ 
чери императора р. 2) имя нѣкото¬ 
рыхъ городовъ, А. Таигіпогшп, г. 
Туринъ. 

АиртвШів, е, аф. [Аи^авіав] принад¬ 
лежащій, относящійся къ императору 
Августу. 
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аидовіе, адѵ. [аи&игівв] съ благоговѣ¬ 
ніемъ, а. тепегагі беов. • 

аиртвѣив, аф. [аи&ео] 1) священный, 
высокій, величественный, іетрішп, 
Іоеия, ЪаЪііив; 2) Аидивіив, і, пи по¬ 
четный титулъ К. Окт&віана Цезаря 
и его нрееиниковъ; отт. Аи^иаіив, 
вф. принадлежащій, относящійся къ 
императору Августу, Августовъ, рах, 
тепяія, болте. 

аиіа, ае, /. 1) преддверіе, дворъ; Ъ) 
роёі'. = аігішп; 2) дзоръ, дворецъ; 
ігор. а) царская власть; Ь) придвор¬ 
ные. ИЛ 

аиіаеит, і, п. красивая ткань, завѣса, 
коверъ; оеобл. а) занавѣсъ въ театрѣ: 
аніаешп ргетііиг или шіііііиг (въ на¬ 
чалѣ представленія); а. іоііііиг, въ 
концѣ представленія; Ь) родъ балда¬ 
хина въ столовой надъ столомъ, соепа 
віде а. 

▲иіѳгоі, отт, т. народъ въ Галліи 
кельтійской. 

аиіѳіев, ае, т. 1) играющій на Флейтѣ, 
Флейтистъ; 2) прозвище Птолонея. 

аиііоов, оф*. [аиіа] дворцовый, при¬ 
дворный; отт. виЬві. аиІісі, опии, т. 
придворные. 

АиІів, ібів, /. приморскій городъ въ 
Віотіи. 

аиіоейив, і, т. Флейтистъ. 
Аиіоп, бпів, т. гора въ Калабріи, 

близъ Тарента. 
аиійіа, ае, /. горшечекъ; отт. Аиіиіѣ- 

гіа, «денежный г. скряги» комедія 
Плавта. 

нота, ае, /. 1) дуновеніе вѣтерка, вѣ¬ 
терокъ, опшев аигае те іеггеді; 
роёі. = ѵепіив, вѣтеръ: а. гаріба; 
аигае уѳіа ѵосапі; ігор. баш йаѵіі 
ѵеіів аога весидба теіа = пока сча¬ 
стье мнѣ благопріятствовало; 2) йюр. 
для выраженія малости или непроч¬ 
ности нею-л. = призракъ, тѣнь, а. 
ѵоіидіаіів, ареі, гшпогіа, ІіЬегіаіів; Ь) 
а. рориіагіа или аига, любовь народа, 
расположеніе н.; 8) роёі. воздухъ, 
бисеге или сагреге а. дышать; ѵеасі 
ашѣ = жить; ід аигае, вверхъ, къ 
небу; ід аигаа аііоііеге ае, ааадг^еге; 
віаі іеггеа іштів аб аигае; аб а. іед- 
беге; Ъ) дневный свѣтъ, свѣтъ, уедіге 
апрегаа аб аигае; іи#егѳ аигае, уда¬ 
ляться, скрываться; аига аигі, блескъ 
золота; ігор. Гегге аііциіб аиЪ аигае, 
сдѣлать что извѣстнымъ, обнаружить 
что; с) испареніе, биісіа аига арігатіі 
сгіпіЬиа. 

аигагішц оф. [аигиш] относящійся къ 
золоту, касающійся до золота, деио- 
іішд; отт. виЬві. ашгагіа, ае, /. (вс. 

■ іобіда) золотой рудникъ. 

адг&ѣов, оф. [апгшп] 1) позолоченный, 
золотомъ украшенный, іесішд, ооіит- 
да; тііеа а., с. съ золотымъ или по- 

эолоч. щитомъ; 2) = аигеив, золотой, 
Іуга. 

Аигѳііив, родовое имя. 
аигѳбіив, оф. [двтіп. отъ аигеив] зо¬ 

лотой; ігор. превосходный, дорогой, 
аигеив, аф. [аигшп] 1) золотой, сого- 
да; пшпиа а. или виЬші. аигеив, еі, т. 
золотая монета, червонецъ = 100 ве- 
віегііі; Ь) ігор. превосходный, пре¬ 
красный, Іііив, тогеа, бісіа; 2) — аи- 
гаіив, позолоченный, золотомъ укра¬ 
шенный, іетрішп, аеііа; Ъ) роёі. золо¬ 

тистый, златоцвѣтный, сота, рота, 
ашгіобтив, аф. [аигит-сота] 1) зла¬ 

товласый; 2) златолвстныЙ. 
аигісйіа, ае, /. [йетіп. отъ аигіа] 1) 
нижняя часть уха, мочка уха; 2) = 
аагів, ухо. 

аигііЪг, 6га, .бгит, аф. [аигат-іего] 
золотоносный, Яитіиа; роёі. агЬог а., 
д. нриносящее золотые плоды. 

аигіГѳх, ісіа, т. [аигшд-Іасіо] золо¬ 
тыхъ дѣлъ мастеръ. 

аигі-ІЪйша, ае,/. золотой рудникъ, 
аигі^а, ае, т. возничій, возница; роёі. 

= кормчій. 
аигі&агіив, іі, т. — аипдо. 
аигідаііо, бпіа, /. [аигі^о] ристаніе, 
аигдеёпа, ае, т. [аигит-^по] злато- 
рожденный, Регвеив. 

аипдог, 6га, бгшп, аф. [аигши-^ѳго] 
носящій золото, имѣющій золотыя 
украшенія. 

аигідо, Ь 1) управлять колесницею, 
править; 2) ристать, перегоняться, 

аигів, іа, /. 1) ухо; егі$еге, аггідеге 
аигев, (пршюднять)=навостритъ уши, 
прислушиваться; аигет аіісиі ргаѳ- 
Ьеге, аигев аіісиі баге, благосклонно 
выслушать кого; аигет ѵеііеге (рег- 
уеііегѳ) аіісиі, ігор. = напомнить ко¬ 
му; Ъ) ігор. слухъ, оЯГедбеге аигев, 
оскорбить —; аигев іегеіев, тонкій 
слухъ; 2) плуговой отвалъ, плуговая 
лопатка. 

аигіійіив, аф. [бетія. отъ аигііив] 
длинноухій; роёі. = авіпив. 

аигііив, аф. [аигів] 1) имѣющій уши 
особл. длинноухій, ушастый, авідив, 
Іерив; 2) ігор. внимательно слушаю¬ 
щій; Ь) іб8іів а., свидѣтель который 
слышалъ, но не видѣлъ, 

ашгога, ае,/. [адгеа-Ьога?] 1) утренняя 
варя; ргітѣ аигогѣ или аб ргітат а. 
на разсвѣтѣ; Ь) роёі. — востокъ; 2) 
Аврора, дочь Гнперіона (солнца), 

аигшп, і, п. 1) золото; шопіев аигі роі- 
Іісегі, сулнть золотыя горы; 2) ігор. 
(роёі.) золотыя издѣлія, зол. украше- 
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нія, кубокъ, перстень н проч.; Ъ) зо¬ 
лотистый цвѣтъ, ярісае пііібо Яатѳп- 
Іев аиго; с) волотоЙ вѣкъ, а. ргів- 
сат. 

Аигипоі, бгит, т. коренные жителя 
южной Италіи, отт. Аипшсса, аф. 

аивоиіі&ііо, бпів, /. {аивсиііо] слуша¬ 
ніе. 

аивоиііаіог, бгів, т. [апвсиііо] слуша¬ 
тель. 

аивоиХіо, 1. 1) слушать, особл. внима¬ 
тельно с., вслушиваться; 2)=подслу- 
шивать; Ь) слушаться. 

Аовѳг, бгів, т. рѣка въ Этруріи. 
АивѳіАпі, бгшп, пг. племя въ сѣверо- 

восточной части Испаніи; отт. Аи- 
веіапив, аф. 

аивіш, см. аийво. 
Аивбпѳв, пит, т. коренные жителя 

средней и южной Италіи; отт. а) 
Аиѳбпіа, ае,/. страна, которую оби¬ 
тали А., роёі. — Италія; Ъ) Аивопа, 
ае, /. древній городъ А. с) Аивопі- 
(Іае, Бгит, т. = Аивопѳв; роёі. жи¬ 
тели Италіи; ф Аивбпів, Ібів, аф. 
/. и АивопІив, аф. авзонскій, роёі. 
италійскій; Аивбпіі, бгшп, т. = Аи- 
вопев, роёі. жители Италіи. 

аиврех, ісів, т. [атіѳ-вресіо] 1) птице¬ 
гадатель, судившій по полету м 
крику птицъ, или по жадности ихъ 
на пищу, о волѣ боговъ; 2) такъ какъ 
предпринимавшіе что-н. важное при¬ 
бѣгали къ птицеюданію: аиврех — ви¬ 
новникъ, предводитель, покровитель, 
а. Іе^ів; бисе еі аиврісе Теисго, подъ 
предводительствомъ и покровитель¬ 
ствомъ Т.; аиврісіЪиа <Шв, подъ по- 
кровнт. боговъ; 8) іегт. і. аиврех (пир- 
Іі&гит) устроивающій бракъ, сватъ. 

аивріоаіо, рагіср. см. аиврісо; 2) а&с. 
въ добрый часъ, кстати, ботшп а. 
іп^гебі. 

аивріоаіив, рагіср. гл. аиврісо и аи- 
врісог; 2) оф. благопріятный, счаст¬ 
ливый, отіпа а. 

аивріоаіив, ив, т. [аиврісо] наблюде¬ 
ніе примѣтъ, см. аиврех. 

аивріеіит, іі, п. [аиврех] 1) наблюде¬ 
ніе примѣтъ, гаданіе по полету 
птицъ; 2) право дѣлать подобнаго 
рода наблюденія, ргоргаеіогев аиврі- 
сіа поп Ьаѣепі; Ъ) такъ какъ ото пра¬ 
во въ войнѣ принадлежало главн. на¬ 
чальнику, аиврісіит часто = главное 
начальство: ітрегіит аЦие аиврісіит; 
особл. ріиг. аиврісіів теів, Іиів, Сае- 
вагів, подъ моимъ, твоимъ началь¬ 
ствомъ, подъ начальств. Цезаря; 
бисіи Оеппашсі, аиврісіів ТіЬегіі, 
подъ предводительствомъ Г., подъ 
главн. начальствомъ Т., с) роёі. 

власть, рордішп Ьипс гедатив аиврі- 
сіів рагіЪив;*3) сопсг. примѣта, виакъ, 
предзнаменованіе, а. орііпшт, Геііх; 
іасеге а.; а. ѵісіогіае; сопіга аиврісіа 
ри^паге; 4) = начало, особл. счастли¬ 
вое, аиврісіа ге&пі сарегѳ, начать 
царствовать, нач. царствованіе, 

аиврісо, X. наблюдать примѣты (см. 
аиврех), гадать по полету птицъ, геі 
аіісиі (геі аіісфив саива или вирег гѳ 
аікіиа) ради чего; апврісаіо аЫ. 
рагіср.) по сдѣланномъ наблюденія 
примѣтъ; 2) одобрять вслѣдствіе хо¬ 
рошихъ примѣтъ, благословлять, 
освящать, апврісаіо іп Іосо, сотіііа 
аиврісаіа; 3) = приступать, начинать, 
іп Ьеііо шаіе апврісаіо. 

апврІсог, X. йероп. 1) наблюдать при¬ 
мѣты, см. аиврех; 2) начинать съ того 
что можетъ предвѣщать доброе, аи- 
врісапбі #гаІіа, для добраго начала: 
6) = приступать, начинать, аікциа 
(аЪ) аіщиа ге; а. тіііііат, сапіаге. 

аивіег, вігі, т. 1) южный вѣтеръ; 2) 
— югъ. 

аивіегѳ, адю. [аивіегив] серьёзно, 
строго. 

аияіѳгііав, Біів, /. [аивіегив] 1) горь¬ 
кость, горечь, кислость, тіш; 2) ігор. 
серьёзность, строгость, 

аивіегив» аф. 1) горькій, кислый, ѵі- 
пшп, ^ивіив; ігор. обог а., крѣпкій а.: 
соіоге аивіегив, темный, мрачный; 2) 
ігор. серьёзный, строгій, ѵіг, огаііо, 
роёта, тов; Ь) тяжелый, тягостный, 

аивігаіів, е, аф. [аивіег] южный, 
аивігіпив, аф. = аивіг&Іів." 
аившп, і, п. [аибео] смѣлое, отважное 
предпріятіе. 

аивив, рагіср. ы. аибео. 
аиі, соф. йщипсі. или, тііа а. тоге, 
аиіет, соф. айѵсгв. но, же. 
аиіѣѳрва, ае,/. самоваръ. 
аиіо^гарЬив» аф. собственноручный. 
Аиіоіуоив, і, т. сынъ Меркурія, дѣдъ 
Улисса. 

аиіотаішп, і, п. самодвижвая маши¬ 
на, автоматъ. 

Аиіошёбоп» опіів, т. правившій ко¬ 
лесницею Ахиллеса, ігор. = искусный 
возничій. 

Аиіопбѳ, ев,/, дочь Кадма, мать Ак- 
теона; отт. Аиіопоѳіив, аф. Ьегов 
А. = Аоіавоп. 

аиіог, и производи, см. аиоі~. 
аиішпп-, см. аиоіитп-. 
аиійто, I 1) утверждать, говорить; 

2) думать, полагать. 
аихШ&гів, е, аф. [аихіііит] помогаю¬ 
щій, вспомогательный, беа, тііііев; 
соЬогІев а. или виЪві. аихіііагев, іит, 
т. вспомогат. войска; отт. аев аихі- 
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Ііаге или 8ііреп<1іа а. жалованье вспо- 
могат. войскамъ. 

аихДі&гішц «4;. = аихі1іагія. 
аихіііаіог, 5гіе, т. [аиііііог] вспомо¬ 

гателъ, защитникъ, союзникъ. 
ЫіхШог, X. дероп. [апхіііит] подавать 

помощь, помогать, аіісиі. 
ШПгТИшл, іі, п. Гап^ео] 1) помощь, 

аахііішп аіісоі Гегге, ргаевіаге, по¬ 
дать кому п.; реіеге а. аЬ аіщио, про¬ 
сить у кого помощи; ѵепіге, шіііегѳ 
апхіііо,— на помощь; евве аіісиі 
апхіііо, помогать кому; Ь) пособіе, 
средство, а. ехігетит, иШтит; та$- 
па апхіііа; 2) особл. ріиг. вспомога¬ 
тельное ВОЙСКО, СОЮЗНИКИ. 

Архішшп, і, п. городъ въ области 
Пиценской; опт. Аихітаіев, іит, 
т. жители г. А. 

аѵагѳ, а&ѵ. [аѵагпв] жадно, съ жад¬ 
ностію. 

Атагіошп, і, п. городъ въ Аквитаніи, 
пын. Воигдев; отт. Аѵагісепвів, е, 
оф\ 

ат&гШа, ае,/. [аѵагпв] жадность, алч¬ 
ность особ л, къ деньгамъ; 4гор. а. 
БІогіае, жажда славы. 

атагив, асЦ. 1) жадный, алчный особл. 
къ деньгамъ, Ьото, шаппв; 2) роН. 
жадный, ненасытнаый, ѵепіег, АсЬѳ- 
гоп. 

а-тёЪо, ѵехі, ѵесішп, 8. увозить, аіі- 
дпет, аіщшсі; разе. аѵеЬі, уѣзжать. 

АѵѳШц см. АЪѳІІа. 
а-тѳііо, ѵеііі (ѵліві), ѵпівпт, 8. отры¬ 
вать, срывать, аіщтф ігор. от-истор- 
гать, а. аіідиет (Іе таігів сотріехп, 
вырвать кого изъ объятій матери. 

атѳпа, ае, /. 1) овесъ; 2) роёі. стебель; 
свирѣль. 

Атепііішв, і, т. или -пот, і, п. одинъ 
изъ семи холмовъ римскихъ; Аѵеп- 
Штв, оф. авентинскій,]и#ит, Біапа. 

1. (аѵео) 2. ѵегЬ. й&есі. ѳстрѣч. аѵе, 
аѵеіо и гѵ&. аѵеге; аѵе, ріЪео іе аѵеге 
= здравствуй или будь здоровъ, про¬ 
щай. 

2, аѵео,-2. сильно желать, а. асігѳ, 
а. аІщиіА 

Атѳгпаіів, см. Аѵѳтив. 
Аѵѳгпив, і, т. или Аѵѳгпив Іоспв и 
Атѳгпі Іасив, озеро въ Кампанія съ 
вредными испареніями; здѣсь, по ска- 
линію повтовъ, билъ входъ въ подземное 
царство, отт. роёі. = подземное цар¬ 
ство. Опт. 1) Аѵѳгпив, аф. аверн- 
скій, Іасив А» ігеіа А. = озеро А. Ъ) 
подземный, Лило А. = Ргозегрша; 
Іоса А., подземное царство; 2) Аѵѳг- 
паШц оф. принадлежащій къ Аверн- 
скому озеру, авернскій. 

а-тѳгго, гі,—8. сметать, ігор. убирать. 

аѵѳгтопоо, 1. отвращать, отклонять, 
саіатііаіев, ігаш сіеогит. 

Аѵѳттоиѳ, і, т. божество, отвра¬ 
щающее несчастіе. 

аѵѳгваііо, бпів,/. [аѵегіо] отвращеніе. 
аѵѳгвіо, опів, /. [аѵегіо] 1) обращеніе 
въ другую сторону; ех аѵегвіопѳ =* 
отвернувшись, задомъ; 2) въ ритор. 
обращеніе вниманія слушателей на 
другой предметъ. 

аѵегвог, бгів, т. [аѵегіо] похититель. 
аѵѳгвог, I» (іероп. отворачиваться; 

ігор. имѣть отвращеніе, отвергать, 
аіщиід. 

аѵѳгзаа, рагіср. гл. аѵегіо; 2) асЦ. 
обращенный въ другую сторону, 
обращенный спиною къ чему (орров. 
айѵегвив) ѵиіпегаге аіщиет аѵегвит 
(= сзади), адогеііі Ьовіет аѵегвит, 
напасть на непріятеля съ тылу; аѵег- 
808 Ъоѵев іп вреіппсапх ігахіі (задомъ); 
отт. виЬві. аѵеге а, бгит, п. противо¬ 
положная часть, задняя часть: аѵегаа 
пгЬів, іпвиіае; 2) ігор. нерасположен¬ 
ный, неблагосклонный, аЪ аіщпо (аіі¬ 
сиі геі) къ кому; ѵоіипіав аѵегва, не¬ 
пріязнь; атісі аѵѳгві, д. поссорив¬ 
шіеся. 

а-ѵѳгіо, іі, вот, 8.1) обращать въ дру¬ 
гую сторону, отворачивать, повора¬ 
чивать въ сторону; ігор. а. ее а вег- 
топе аіісщпв = не слушать кого: а. 
Ьоаіет (іп іл^ат), обратить въ бѣг¬ 
ство; а. ЬагЬагов а савігів; отразить—; 
5) роёі. іпргапв. = аѵегіеге ее или 
аѵегіі: ргога аѵегііі; 2) ігор. отвра¬ 
щать, отклонять, ЬеІІпт, регісиіот, 
аіщиет аЬ іпсеріо; аѵегііі савіга или 
осиіоа шііііит іп вѳ, онъ обратилъ на 
себя вниманіе солдатъ; а. аіщиет аЬ 
атісіііа аіісгупа или аЪ аіщио, опсл. 
кого отъ дружбы съ кѣмъ; а. апітшп 
аіісіцив а ее = лишиться чьего рас¬ 
положенія, чьей любви; Ъ) уносить, 
похищать, ргаебат, а. ресипіат 
рпЫісат. 

аѵіа, ае, /. Гаѵив] бабушка. 
аѵіагіив, оф\ [аѵів] птичій; отт. виЬві. 

аѵі&гіит, іі, п. = а) птичій садокъ, 
птичникъ; Ъ) мѣсто въ лѣсу, гдѣ 
водятся птицы. 

аѵіойіа, ае,/. Детіп. отъ аѵів. 
атійѳ, аАѵ. [аѵігіив] жадно, страстно. 
аѵІсШав, аіів, / [аѵідив] 1) страстное 
желаніе, страсть, а. діогіае, ресипіае, 
Іе&ешіі; 2) = аѵагіііа, жадность особл. 
къ деньгамъ. 

атійшц одр. [2. аѵео] 1) жадный, жаж¬ 
дущій, (ііѵіііагит, 1аи(іів, ЪеШ #егеп<1і; 
а. іп (іігерііопев, жадный къ грабежу; 
2) = аѵагив, жадный къ деньгахъ или 
жадный, ненасьггххый. 
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аѵів, ів, /. 1) птица; 2) (см. аоярех) 
= отеп, предзнаменованіе, знакъ; 
аѵіЪиа Ъопіа (зесшкіів) при хорошихъ 
предзнаменованіяхъ — въ добрый 
часъ; орроз. аѵіЬоа агіѵегвів или аті 
таіа, аіпіаігй. 

атіЪав, а%. [аѵив] дѣдовъ, дѣдушкинъ; 
ігор. очень старый, старинный. 

&ТІШ9, асЦ. [а-ѵіа] въ сторонѣ отъ до¬ 
роги находящійся, отт. = отдален¬ 
ный, уединенный, Іоспа, топа; іііпега 
аѵіа, д. по которымъ мало ходятъ; 
Ьото атіоа, сбившійся съ дороги, 
ігор. атіпа егаі апітпа. Отт. зііМ. 
аѵіа, бгат, п. отдаленныя части, 
глушь, осеапі, петогаш. 

атооатѳпішп, і, п. [аѵосо] отвлече¬ 
ніе, развлеченіе — успокоеніе, утѣ¬ 
шеніе. 

аѵдоаііо, бпіа, /. [аѵосо] развлеченіе, 
а-ѵдоо, 1І 1) отзывать, аіщиет; 2) ігор. 
отговаривать, отклонять, отвлекать, 
аіщпет а восіеіаіе, а ргоеіііа, а геЬоа 
^егепбіа; Ь) развлекать, аділтт. 

а-ѵоіо, 1. отлетать, улетать; ігор. по¬ 
спѣшно удаляться. 

атогіо, см. атегіо. 
атпівшц рагіср. гл. аѵеііо. 
аѵидойіпа, і, т. дядя, материнъ братъ; 

а. ша^пшп или пидог, бабушкинъ 
братъ. 

ахни, і, т. 1) дѣдъ; 2) = прадѣдъ; роН. 
предокъ. 

Ахешіа, асЦ. негостепріимный; Роптав 
А. Черное море, впослѣдствіи Р. 
Еихіпив, (гостепріимное), 

ажіііа, ае, /. [сістіп. от» аіа] под¬ 
мышка. 

ахів, іа, т. или аааіа, іа, т. доска, 
ахіщіа, т. 1) ось; роН. (рагз рго іоіо) 

= колесница; 2) ось земная, іегта 
сігсшп ахеш ае сопѵегііі; отт. роеі. 
= а) полюсъ сѣверный или южный; 
б) страна свѣта; а. Ьогбпа, сѣверъ; а. 
Ьеарегіоа; с) небо; пшіо апЪ ахе, подъ 
открытымъ небомъ. 

Ахіив, іі, т. рѣка въ Македоніи. 
Лхдпа, ае, /. рѣка въ Галліи бельгій¬ 

ской. 
&ЭПШ&1&, ае, /. [ахів-оп^о] колёсная 
мазь, сало. 

Ахат, см. Апхиг. 

в 
ВаЪуіоп, бпіа, /. гавн. городъ Вави¬ 

лоніи (ВаЪуІопіа, ае, /.); отт. Ва- 
Ъуіопіиѳ, а<%. и зиЪві. ВаЪуІопіі, 
б гит, т. жители В. 

Ьасса, или Ъаса, ае, / 1) ягода; особ*. 
Ьасса оііѵае; отт. Ьасса = масличная 
ягода, оливка; Ь) = плодъ древесный, 
Ьассае агЬогшп; 2) роёі. жемчужина. 

Ьаооаііа, ае, /. = Іаагпа Ъассаііа, см. 
Ьассаііа. 

Ьаооаііа, е, асЦ. [Ьасса] ягодоносный, 
Іаигаа. 

Ъаооаг, йгів, п. и Ьассагіа, іа,/, бал- 
дырьянъ, земной ладанъ. 

Ъасоаіив, асЦ. [Ьасса 2] унизанный 
жемчугомъ. 

ВаосЬа, ае,/. вакханка. 
ЪасоЬаЬипйив, аф. [ЬассЬог] гуляю¬ 
щій, пирующій и шумящій; изступ- 
ленникъ. 

ВаооЫшаІ, аНа, п. [ВассЬаа] 1) мѣсто, 
посвященное Вакху; 2) ріиг. — &1іа, 
іот, или отт, п. празднество въ 
честь Вакха, вакханаліи. 

ВасоЬапаІів, е, ш#. [ВассЬаа] къ Вак¬ 
ху относящійся, Бахусовъ. 

ЪаосЬаг = Ъаооаг. 

ЪаоеЪаІіо, бпіа, /. [ЬассЬог] шумное 
пнроваше, неистовство, изступленіе. 

ВаооЬѳІив, и -сЬёиа, оф. [ВассЬаа] 
Вакховъ. 

ВаосЫабаѳ, агат, т. потомки Вак- 
хнда въ Коринѳѣ. 

ВаосЫшц оф. = ВаооЬѳІив. 
ВасоЫв, ібіа,/. роёі. = ВасоЪа. _ 
ВасоЫия, оф. [ВассЬаа] —ВаооЬѳіив. 
ЬаооЬог, I. дсроп. праздновать вакха¬ 

налія; ігор. гулять, рыскать, неистов¬ 
ствовать, быть въ изступленіи. 

Ваооіша, і, т. Вакхъ или Бахусъ, 
богъ вина; ігор. (роёі.) — виноградъ, 
вино. 

ЪаосіГѳг, бга, бгшп, оф. [Ьасса-Гего] 
ягодоносный. 

Ъ&оойіа, ае, / [йетіп. от» Ьасса] 
ягодка. 

Ваоѳпів, іа, /. гористая н лѣсистая 
страна въ Германіи, вѣроятно, запад¬ 
ная часть Тюрингіи. 

ЪасШшхх, і, п. [дстіп. отъ Ьасиішп] 
палочка. 

Ваоіга, бгат, п. гл. городъ Бактріа¬ 
ны; отт. а) Вае&І, бгат, т. жители 
города Б. или Бактріаны; Ь) ВаеЬгіА- 
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ши, аф. ге^іо (іегга) В. или ягіЬяі. 
ВаоШашц ае, / Бактріана; В&оігі- 
апі, опил, т. жители Б.; с) Васбгиз, 
і, т. рѣка у города Б. 

Ъаойішп, і, п. рѣдко -пя, і, т. падка, 
посохъ, трость. 

Вагііа» ае, /. городъ въ Испаніи, нын. 
ВаЗа^оя. 

В&йиЬеппае Іиспя, дѣсъ въ сѣв. 
Германіи, въ обдасти Фризовъ. 

ВаеЬішц родовое пел. 
Ваѳойіа, ае, /. городъ въ юго-западн. 

части Испаніи. 
Ваеіів, ів, т. рѣка въ Испаніи, ним. 

СгішЗаІдиіѵіг; отт. В&ѲІаогш, аф. 
при ^ѣкѣ Б. находящійся; рготіпсіа 
Ваеііоа, (ныи Андадуаія и часть Гра¬ 
нады); ВІаѳіісі, бгшп, т. жители 
этой провинціи. 

Вадоти, і, или Ведоае, ае, т. имя 
собсте., персидское; роіі. = арреВ. 
евнухъ. 

Вадокіа, ае, ж. рѣка на сѣв. берегу 
Африки, близъ У тики. 

Вфаа, &пш, /. городъ въ Кампаніи, 
на берегу моря; отт. Ведение, аф. 

Ъц}й1о, 1* носить, особл. носить тя¬ 
жести. 

Ьаійіоя, і, т. [Ъедиіо] носильщикъ. 

Ь&Іаепа, ае,/. китъ. 
Ъаіапив, і, /. = иіапв, желудь; роіі. 

о другихъ желудеобраяныхь плодахъ, 
особл. финикъ, бегеновый орѣхъ. 

Ьаіаіго, бпіа, балагуръ, шутъ. 
Ъаі&іив, ив, т. [Ъаіо] блеяніе; ехегееге 

Ь., блеять. 
ЬаІЪѳ, аЗѵ. рэаІЪив] заикаясь. 
ЪвІЪия, аф. картавый, ваикливый, ле¬ 
петунъ. 

ЪаГЬйііо, 4. [ЪаІЬпв] картавить, лепе¬ 
тать; Ь. а1щш<1, заикаясь сказать 
что-н.; ігор. говорить неясно, сбив¬ 
чиво, ѣ. бе паіога беогит. 

Ваіеагіа, е, аф. балеарскій, іпвиіае В. 
(іегга В.) Б. острова на Средизем¬ 
номъ морѣ; яиЬяі. Ваіѳагев, іпт, т. 
жители Б. острововъ; В&ІѲ&гіопв, 
аф. = Ваіеагіа. 

Ьаііпе&е, ЪаІІпёшп, = Ьаіпе&е, Ъаі- 
пеппь 

Ваіііо, бпів, т. имя негодяя въ плав- 
товой комедіи Рвеибоіив; отт. арреВ. 
негодяй (ОгсХ 

ЪаШвіа, ѵлмЪаІівіа, ае,/. балиста, ме¬ 
тательная машина. 

Ъаіпѳае, или Ьаііпеае, &гот,/. бани. 
Ьаіпе&гішц аф. [Ъаіпепт] банный; 
отт. яиЬяі. Ьаіпеагіа, о гит п. бани. 

Ъаіпеаіог, бгія, т. [Ъаіпеаш] банщикъ. 
Ъаіпѳбіиш, і, п. Зетіп. отъ Ьаіпепт. 
Ъаіпѳит, или ѣаітеит, і, п. баня. 
Ьѣіо, 1. блеять. 

ЪаІвАшшп, і, п. 1) бальзахъ; 2) баль¬ 
замное дерево. 

Ъаііеив, і, т. и (рѣдко) -шп, і, п. поясъ, 
перевязь. 

ВатЬАІіо, бпів, т. прозвище; М. Гиі- 
тіив ВатЬ., отецъ Фулвіи, супруги 
Антонія. 

Вашійвіа, ае, /. источникъ близъ Ве- 
нузін, родины Горація. 

Вапііа, ае,/. городъ въ Апуліи; отт. 
Вапііпив, аф. и яиЬяі. -ііпі, бгшп, 
т. жители г. Б. 

Ъаріівіёгішп, іі, п. купальня. 
ЪагАШгшп, і, и. 1) пропасть, беадна; 
роеі. — подземное царство; 2) ігор. Іо желудкѣ) Ь. тасеііі = прожора; 

>агаіЬго (Іопаге — промотать. 
ЪагЪа, аѳ, /. борода; ЬагЪаш равсеге 

(рготіііеге) отростить б. 
ЪагЪагѳ, аЗѵ. [ЬагЬагпв] по иностран¬ 

ному, не но-гречески или не по- 
латыни, ігор. грубо, дико, невѣже¬ 
ственно. 

ЬагЬАгІа, ае,/. и -пев, Бі,/. [ЬагЬаіпя] 
1) всякая страна, кромѣ Греціи и 
Италіи—чужіе края; 2) ігор. необра¬ 
зованность, невѣжество, грубость; Ь) 
дикость, жестокость. 

ЪагЪагІогш, аф. иноземный, чужой; 
ігор. необразованный, грубый. 

ЪагЬагіѳв, см. ЬагЬагіа. . 
ЪагЪагінтав, і, т. варваризмъ, ошиб¬ 
ка противъ чистоты языка 

ЪагЪАгив, аф. 1) иностранный, чужой; 
яиЬяі. -ив, і, т. иностранецъ, инозе¬ 
мецъ, не-грекъ, не-римлянннъ; въ 
устахъ грека особл. персы; іп Ь&гЪа- 
гшп (Тас.) — аЗѵ. по-иностранному; 
Ь) = непріятель; 2) ігор. необразован¬ 
ный, грубый, шЬит&шів еі Ь. Ь) ди¬ 
кій, жестокій, сопаиеіибо ітташв ас 
Ь&гЬага 

ЬагЪ&ійІив, аф. [Зетіп. отъ Ъ&гЪаіав] 
имѣющій маленькую бороду. 

Ь&гЪаіии, аф. [ЪагЪа] 1) имѣющій бо- 
роду, бородатый; Ъ) = взрослый, по¬ 
жилой; ЬагЬаіі, древніе римляне (к-ые 
ни брили бороды). 

ЪагЪІдог, ёга, Бгшп, аф. [ЪагЪа-^его] 
= ЪагЪаіив. 

ЪагЪІіов, і, сотт. лютня, лира. 
ЪагЬйІа, ае,/. [Зетіп. отъ ЪагЪа] бо¬ 

родка. 
Вагоав, ае, т. родоначальникъ Фами¬ 

ліи, къ которой принадлежали Гас- 
друбалъ, Ганнибалъ и друг.; отт. 
Вагсаеов, аф. отъ Б. происходящій; 
Вагсіпив, аф. принадлежащій къ 
семейству или партіи В. 

Вагоѳ, ев, или -са, ае, /. городъ въ Кн- 
ренаикѣ; отт. Вагоаѳі* бгшп, пи 
жители г. Б. 
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Ваготи8,аф. ем. Ваго&в. 
Вагоіпо, опія, /. городъ въ Испаніи, 
нын. Вагоѳіопа. 

Вагсі&ѳі, или Ѵ&гдаеі, бгшп, т. племя 
въ Иллиріи; отт. В&гсіаіоші, аф. 

ЪагсШиѳ, см. Ьагііов. 
Ъагйив, аф. тупоумный, глупый. 
В&г&йвІІ, бгшп, т. племя въ сѣверо- 

восточн. части Испаніи. 
Ваг^уііаѳ, агшп, /. городъ въ Карій; 

отт. В&гвуіѳіаѳ, йшт, т. жителя 
г. В. и В&гвуііѳйоив, аф. 

Ъагів, ібіѳ, /. египетское гребное судно. 
ЪагЛвд, ив, т. бранный крикъ; воен¬ 

ная пѣснь. 
В&гіош, іі, п. городъ въ Апуліи, на 

берегу Адріатическаго моря. 
Ъаго, бпів, т. простофиля, простакъ. 
Ъагш, і, т. слонъ (Ног. ЕроД. 12). 
ЪааШеав, аф. 1) царскій — велико¬ 

лѣпный, пышный; 2) виЬві. -са, ае,/. 
огромное великолѣпное зданіе съ 
двумя рядами колоннъ на главной 
площади въ Римѣ съ судейскою и 
биржевою 8&лани. 

Ьавіо, 1. цѣловать. 
Ъавіѳ, ів,/. 1) основаніе, Ігіап&аіі, тре¬ 
угольника; 2) подножіе, пьедесталъ, 
Ь. віаіиае; 8) цоколь, фундаментъ, Ь. 
уіИаѳ. 

Ьавіиш, іі, п. поцѣлуй. 
Ваивапіа, ае,/. городъ въ Иллиріи; отт. 
Ваюашіае, агат, т. жители г. Б. 

Ваввагёпв, еі, т. прозвище Вакха; 
отт. Ваваагіоив, аф\ Вакховъ; 
Ваав&гів, Мія, /. = вакханка. 

Вавіагпае, Ігит, т. племя на востокѣ 
Германіи. 

ВавгіШ, бгшп, т. племя въ~южной ча¬ 
сти Испаніи. 

Ваіаѵі, бгшп, т. племя кѳльтійскоѳ 
между Рейномъ и Маасомъ — іпзиіа 
Ваіаѵогит. 

ВаІЬуІІшц і, т. 1) любимецъ Ана¬ 
креонта (Ног.); 2) пантомимистъ во 
времена Августа (Тас.). 

ЪаіШшп, і, п. 1) угольная" лопатка; 
2) курильница. 

ВаШа = ВІШа. 
ВаШів, і, т. основатель Пиренеи въ 
Ливіи; отт. ВаШ&Дев, ае, т. по¬ 
томокъ Б., особл. поэтъ Каллимахъ, 
уроженецъ г. К. 2) пастухъ Нелея 
(Огиі.). 

ВаШит, і, п. городъ въ Кампанія. 
Ъаіао, иі, — 3. бить, аіідпет; іпіг. ѣ. 

сит а1цио, драться съ кѣмъ. 
Ваиоів, Шв, /. Бавкида, жена Филе¬ 
мона. 

Вапіі, огит, т. мѣстечко въ Кампаніи. 
Ваѵіив, іі, т. плохой поэтъ во времена 
Виргвлія. 

ЪсіѳШит, іі, п. винная пальма. 
Ъѳаѣѳ, аДѵ. [Ьеаіиа] счастливо. 
ЬеаШ&в, аіів и ЪеаііііКІо, іпів, /. сча¬ 

стіе, блаженство. 
ЪеЗДив, аф. 1) счастливый, блажен¬ 
ный, ѵііа Ь.; ее Ьеаіиш риіаге; роёі. 
а^гісоіае рагѵо Ьѳаіі, малымъ доволь¬ 
ные; 2) = богатый, сіѵііав; Ьото 
поп Ъеаііввітиа; Ъеаіі = сііѵііев; 6) 
роёі. благословенный, превосходный, 
гига, &агае. 

ВеЬгуоѳв, сит, т. племя въ Вяѳиніж; 
отт. ВѳЪгуоіив, аф. 

Ъѳсоив, і, т. клювъ (слово иилъское). 
Вѳсігі&ошп, і, п. мѣстечко въ сѣв. 
Италіи; отт. Вѳйгіасѳпаів, е, аф. 

Вѳі^ае, Ѣгаш, т. племя въ сѣв.-вос- 
точной части Галліи; отт. а) ВѲІ&І- 
сив, аф. бельгійскій, баііія Веі^іса; 
Ъ) Вѳізішп, іі, п. часть Галліи бель¬ 
гійской. 

Вѳіі, см. Вѳ1и8. 
Ъѳііагіа, огит, п. [Ьеііиа] десертъ. 
Ъеііаѣог, бгів, т. [Ьеііо] 1) воинъ, рат¬ 
никъ; 2) оф. (роёі.) воинственный, 
воинскій; едипв ѣ., боевой конь. 

Ъеііаібгіив, оф. [Ѣеііаіогі воинскій, 
военный, ратный; віііиа Ь., полеми¬ 
ческій с. 

Ъеііаігіх, Гсів, оф. /ст. воинственный, 
воинскій, ратный, Кота; сііѵа Ь = 
Міпегѵа; Ъеіиа Ъ., слонъ. 

Ъѳііѳ, аДѵ. [ЬеЦиа] мило, прекрасно, 
всгіЬеге, паѵі^аге; Ь. пе^аге, учтиво 
—; Ьеііе евае, ЬаЬеге, или ЬаЬеге, 
быть здоровымъ. 

ВѳИѳгдріюп, піів, или -опіев, ае, т. 
сынъ Главка, царя коринѳскаго, 
убившій Химеру; отт. Вѳііегорііоп- 
І&ав, аф. 

ЪѳШобвав, аф. [Ѣеііісив] воинствен¬ 
ный, депв Ь. 

ЪеШоив, аф. [Ьеііит] 1) военный, гее, 
Іив; тоге Ь., смерть на полѣ сраже¬ 
нія; Ь. ѵігіив, храбрость; отт. виЬві. 
ЬеШсит, і, п. (вс. аі^пит), сигналъ, 
знакъ трубы; ЬеШсит сапеге, тру¬ 
бить, дать сигналъ къ выступленію, 
къ сраженію. 

ЪѳШ&ѳг, 8га, ётат, аф. [Ъеііит-^его] 
1) воюющій; 2) = воинственный. 

ЪеШдого, 1* [Ьеііит-яего] воевать, 
ратовать, сит аіщио, аатегвиа &1і- 
^иет. 

ЪеШ-рб1«пв, піів, аф. сильный на 
войнѣ. • 

Ъоііо, 1. [Ъеіішп] воевать, вести войну, 
сит аіщао, рго аІЦио, асіѵегвив аіі- 
чиет. 

Вѳііооаѳві, огит, т. племя въ сѣв. 
Галлія. 

Вѳіібпа, ае,/. богиня войны. 
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Вѳііотаоі, бгшп, т. племя въ сѣв. 
Галлія. 

Ъѳііиа, -иіпия, см. Ъеі-. 
ЬѳПиігц і, п. [ЗиДитл Лио] 1) война, 

Ь. сітііе, междоусобная в.; ѣ. ^егеге, 
вести в.; Ь. йисеге, ІгаЬеге, тянуть в.; 
Ъеііо Ьаііпогит, ,во время войны съ 
л.; Ъеііі въ соединеніи съ йоті = въ 
войнѣ, во время войны: ЪеШ йотщие, 
▼еі Йоті теі ЬеШ; Ь) Ргор. борьба; Ь. 
ігіЪтшіоіит, б. съ трибунами; 2) роёі. 
= сраженіе. 

ѣѳііиовив, см. Ъеіиовив. 
Ъѳіішц вф. [Ьопив, Ьепиіив] 1) милый, 
пріятный, Ьошіпев, ІОСИ8, ерівіоіа, 
уіпаш; 2) веселый, здоровый, ѵиііпз; 
іас Ъеііиа гѳѵегіаге. 

Ьѳіиа или Ъеііиа, ае, /. 1) звѣрь; 2) 
чудовище. 

Ъѳіиіпив, вф. [Ьеіиа] звѣриный. 
Ъѳіибѳив, вф. [Ьеіиа] изобилующій 

звѣрями. 
Вѳіов, і, пи 1) основатель Вавилона; 

2) царь египетскій, отецъ Даная и 
Египта; отт. Ве1і(Іѳв, ае, т. сынъ 
или внукъ Б.; Вѳііѳ, ійіз, /. внучка 
Б., дочь Даная; Вѳіісіѳв = Бапаі- 
<Іѳв, 3) божество индійское; 4) при¬ 
брежная рѣка въ Финикіи. 

Вепаоов, і, т. озеро въ сѣв. Италіи, 
нын. Ьадо Лі ОагЛа. 

Ъѳпѳ, аЛѵ. [сотр. юеііпа; вир. орііте] 
1) хорошо, а$еге, рпртаге; Ьѳпе рго- 
тіііеге, роііісегі, много обѣщать; Ь. 
ешеге, дешево купить; Ь. тепйеге, 
дорого продать; Ь. ѵепіге, во-время, 
кстати п.; особ, замѣч. а) Ьепе (Іісеге, 
говорить хорошо, правильно; диі ор¬ 
ііте Йісипі — лучшіе ораторы; Ьепе 
(Іісеге аіісиі, хорошо отзываться о 
комъ, хвалить кого; отт. Ьепе йісіит 
= похвала; 6) Ьепе Іасеге, хорошо 
дѣлать, поступать; Ь. Іасеге аіісиі 
или ег#а аііциет, дѣлать добро кому, - 
окавыватъ кому благодѣянія; Ьепе 
Іасіа, благородные поступки, прекрас¬ 
ныя дѣйствія, подвиги, заслуги, рѣдко 
— Ъепеѣсіа, благодѣянія; с) Ьепе еві, 
ЬаЪеі = хорошо, я доволенъ; Ьеие 
еві, Ъспѳ а^ііиг іііі, ему хорошо, его 
дѣла хорошо идутъ; Ротре^ теііив 
ев* іасіит, Помпею стало лучше, II. 
поправился; 2) при прилеп, и нарѣч. 
= довольно, порядочно, Ьепе ша^пив, 
Ъ. гоЪаяіия; Ьепе тапе, Ь. Іопде. 

ЪепѳсПоо, Ъепейісіит, см. Ьепе, 1. а. 
Ъѳпѳіаоіо, см. Ьѳпе, 1. Ь. 
ЬѳпѳЯоѳпііа, ае, /. [Ьепейсиа] благо¬ 
творительность. 

Ьвпе&оіагІив, аЛѵ. [Ьепебсіиш] 1) къ 
благодѣянію относящійся, благотво¬ 
рительный, гее Ъ.; 2) пользующійся 

благодѣяніемъ, льготою; отт. виЬві. 
Ъепебсіагіі, огшп, т. (вс. тііііеа) сол¬ 
даты, изъятые отъ тяжелыхъ работъ. 

Ъѳпѳ&оішп, іі, п. [Ьепе-Іасіо] 1) благо¬ 
дѣяніе, милость; Ь. іп аіщиет соп- 
Гегге или соИосаге арий аіщиет и 
Ьепейсіо аіідиет аійсеге = оказать 
кому благодѣяніе; Ьепейсіо аіісіуив, 
по милости — или съ помощію — ; 
іп ЪеиеЯсіі Іосо, іп ЬепеЯсіо, какъ 
милость, въ видѣ милости; 2) знакъ 
милости, зн. благоволенія (особ*. при 
повышеніи и опредѣленіи къ должности) 
ігіЪиштііііит—чиае апіеа Йісіаіогит 
Іиегапі Ьепѳйсіа—тр. которыхъ на¬ 
значеніе зависѣло отъ диктаторовъ; 
ЬепеЬсіа рора1і^= почетныя долж¬ 
ности въ Римѣ; ш Ьепейсііа ай аега- 
гішп йеіеггі, см. йеГегге. 

ЪѳпѳЯоин, оф*. сотр. -епііог, вир. -еп- 
Ііваітив (Ьепе-іасіо) благодѣтельный, 
благотворительный. 

Вѳпѳѵеп*ит, і, п. городъ въ Самніу- 
мѣ; отт. Вепеѵѳпіаішв, оф. 

Ъѳпѳѵоіѳ, аЛѵ. сотр. -епііив, вир. -еп- 
іівзіте (Ьсп^оіия) благосклонно, ми¬ 

лостиво. 

Ъепѳѵоіѳпііа, ае,/. [Ъепеѵоіив] добро¬ 
желательство, благосклонность, бла¬ 
говоленіе, милость. 

Ъѳпетбіив, вф. сотр. -епііог, вир. -еп- 
ііввітив [Ьепе-ѵоіо] доброжелатель¬ 
ный, благосклонный, аіісиі или егда 
аіщиет. 

Ъепі^пѳ, аЛѵ. [Ьѳпі^пия] 1) радушно, 
ласково, милостиво, аийіге, гевроп- 
йеге; Ь. агта сареге (охотно); Ъепі^пе 
Іасеге аіісиі = Ьепе Іасеге аіісиі, см. 
Ьеие, 1. Ъ. 2) щедро, вдоволь, сот- 
теаіив Ь. айѵеЬеге; Ь. роііісегі, много 
обѣщать; 3) въ разюворн. яз. когда 
что-н. предлагаютъ: Ъепі&пе йісів или 
Ьепі#пе = ты очень добръ, покорно 
благодарю. * 

Ьепі^пііав, аіів, /. [Ьепі^пив] радушіе, 
ласковость, услужливость. 

Ъепізпив, вф. [Ьепе] 1) добрый, ра¬ 
душный, ласковый, Ьото ѵегЬа; Ь) 
услужливый, благодѣтельный, атіепа, 
питеп; 2) щедрый, обильный, плодо¬ 
витый, іегга, таіѳгіа, іп^еші тепа. 

Ьѳо, 1. дѣлать счастливымъ, счастли¬ 
вить. 

Вѳгеоупіив, і, т. гора во Фригіи; 
отт. Вѳгѳоупііия, вф. роёі. = Фри¬ 
гійскій; таіег В. или виЬві. Веге- 
оупііа, ас, /. = богиня Цибелла; 
Ьегов В. Мидасъ, сынъ Цибеллы. 

Вегепіое, ев, /. 1) супруга Птоломея, 
царя египетскаго; отт. Вегѳпіоѳив, 
вф. 2) имя нѣкоторыхъ городовъ въ 
Киренанкѣ и Аравіи. 



70 Вог^ошит ЪЬшагІІав 

Вег&6тшп, і, т. городъ въ сѣв. 
Италіи. 

Вѳгоѳец ае, /. городъ въ Македоніи; 
отт. Вегоѳаѳив, і, т. уроженецъ г. 
Ь. и Вѳгоеѳпвѳа, іит, т. жители 
г. Б. 

Вѳгопѳв, ит, т. племя въ сѣв. части 
Испаніи. 

Вѳгопісе = Вѳгѳпіоѳ. 
Вѳгуіия, і,/. городъ въ Финикіи. 
Ъев, Ъевзів, т. двѣ трети цѣлаго, отт. 

= 8 ипсіаѳ (см. ае = 12 ипсіае); Ьегеа 
сх Ъевве, наслѣдникъ, получающій Ѵг 
имущества. 

ВѳввІ, <5гшп, т. племя во Ѳрахін; отт. 
Вѳвеіоив, аф. 

Ъев Ііа, ае,/. животное, звѣрь. 
Вѳвііа, ае, Фамильное имя ^епіів Саі- 
ригпіае. 

Ъѳвііагіав, [Ьевііа] 1) аф. звѣриный; 
2) виЬві. -іив, іі, т. звѣроборецъ на 
публичныхъ зрѣлищахъ. 

Ъбвѣідіа, ае,/. [Астіп. отъ Ъевііа] ма¬ 
ленькое животное, звѣрокъ. 

Ъѳѣа, ае,/. свекла. 
ЪѳійІа, ае, /. береза. 
Вѳіхіаоит = Вѳйгіасит. 
Віав, алііз, т. одинъ изъ семи мудре¬ 
цовъ греческихъ, урож. города Пріе- 
ны въ Іоніи, современникъ Креза. 
ЫЫІорбІа, ае, т. книгопродавецъ. 
ЪІЫІоШѳоа, ае,/. библіотека. 
ЫЬо, ЬіЬі, — 3. 1) пить; роіі. Ь. Яшпеп 

= жить при рѣкѣ; ігор. ЬіЬеге аиге 
аигіЬив) слушать съ жадностію; 2) 
о предм. неодуш.) вбирать въ себя, 
всасывать, Ьогіов адиав ЪіЬіІ. 

ВІЪгасіѳ, ів, п. гл. городъ Эдуевъ въ 
Галлін. 

ВІЬгах, асіів, /. городъ въ Галлін бель¬ 
гійской. 

ВіЬгбоі, огшп. т. народъ въ Британіи. 
ЪіЬйІив, аф. [ЫЬо] 1) охотно пьющій; 

2) (о предм. неодуш.) легко или много 
всасывающій. 
Ыоѳрв, сірТіів, аф. [Ъів-сарпі] дву¬ 

главый. 
Ьі-обіог, бгІ8, аф*. двуцвѣтный. 
Ъіоогшдог, ёга, ёгшп, аф. [Ьія-сопш- 

$?его] двурогій. 
Ъіоогпів, е, а&ѵ. [Ьів-согпа] двурогій, 

сарег, Гаппив; Іипа Ъ., полумѣсяцъ, 
Іигса Ь., вила о двухъ зубцахъ; КЪе- 
пия Ъ., съ двумя устьями. 

Ъіоогрог, бгів, аф. [Ьів-согрпз] двутѣ¬ 
лесный. 

Ъі-йѳпв, 1І8, 1) аф. двузубый; ігор. 
апсога Ь., я. о двухъ зубцахъ; отт. 
виЬві. ЬИепз, ііа, т. кирка; 2) виЬві. 
Ьібепз, Іів, т. жертвенное животное 
(у которою оба ряда зубовъ, всѣ зубы 
= безъ порока). 

Вісіѳпвів, е, аф. см. Ві<Ш. 
ЪійѳпШ, аііз, п. [ЪМепв, 2] мѣсто, 

пораженное молніею и очищенное 
жертвоприношеніемъ. 

Війів, ів* /. городъ на о-вѣ Сициліи; 
отт. Відѳпвів, е, аф. и виЬві. Ві- 
(Ііпі, огцт, т. жители г. Б. 

Ъісіиив, аф. [Ьіз-біев] двудневный; 
отт. виЬві. Ьіааит, і, п. два дня, про¬ 
долженіе двухъ дней. 

Ьіѳппіит, іі, п. ГЫз-ашш] двухлѣтіе. 
ЪИ&гіат, шіѵ. [Ьів] въ двѣ стороны, 

на двѣ части, нъ двухъ мѣстахъ. 
ЫГѳг, ёга, ёгшп, аф. [Ьів-Гсго] дважды 

приносящій плоды. 
ЫПсіив, аф. [Ьів-йшіо] раздѣленный 
на двое. 

ЫГогів, е, аф. [Ьіз-іогев] двустворча¬ 
тый (о дверяхъ); ігор. ііЬіа Даі сап- 
ішп ЬіГогеш (— лады нвзкде н высо¬ 
кіе). 

ЪіГоппашв, аф. = ЬіГогшів. 
ЪіГогтів, е, аф. [Ъів-Іогта] двоеобраз- 

ныЙ; двоевидный. 
Ы-&ОП8, ііа, аф. двуличный. 
ЪІГагоия, аф. [Ъіз-Іигса] о двухъ зуб¬ 
цахъ, раздвоенный. 
Ыдое, агит, /. рѣдко Ъіуа, ае,/. [Ъіа- 

Іи$ипі) пара лошадей или воловъ; ^ип- 
деге Ьі^аз, запрячь п., отт. Ъі&ае 
= колесница, запряженная парою. 

Ьідоіив, аф. съ изображеніемъ колес¬ 
ницы о двухъ лошадяхъ; отт. виЪві. 
Ы#а1п8 (вс. питав) монета съ этнжъ 
изображеніемъ = аепагіпв. 

Ві&еггае, агат, /. городъ въ юговост. 
части Испаніи. 

Вівѳггібпѳв, пат, т. племя въ Акви¬ 
таніи (въ Галліи). 

Ьуй^ів» е, и -див, аф. [Ыя^идат] па¬ 
рою, въ двѣ лошади запряженный, 
парный, сиггиз; Ъуа$і е^иі или Ьуи$і, 
пара. 

ВіІЬШа, із, 1) т. рѣка въ сѣверовост. 
части Испаніи; 2) /. городъ при 
этой р. 

ЪІ-ИЪга, ае,/. два фунта. 
ЫІіЬгів, е, аф. [Ъів-ІіЪга] двуфунто¬ 

вой. 
Ъіііп^иів, е, аф. [Ьів-1іп$иа] 1) дву¬ 

язычный; ігор. двуличный, лицемѣр¬ 
ный; 2) говоряшдЙ на двухъ языкахъ. 

Ъііів, ів, /. желчь; ігор. а) гнѣвъ, него¬ 
дованіе; Ъііет соттоѵеге, возбудить 
г.; б) а Ста или пі&га Ь. меланхолія. 

ЪШх, Ісів, аф. [Ьіз-Іісіат] изъ двухъ 
нитей состоящій — двойной. 

Ъііивѣгів, е, аф. десятилѣтній, см. Іав- 
Ігага. 
Ытагів, е, оф. [Ъів-таге] при двухъ 
моряхъ находящійся, СогіпіЪа8. 

Ъі-тагіСав, аф. женатый на двухъ. 
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Ъі-т&іяг, 1гІ8, т. имѣющій двухъ ма¬ 
терев. 
ЫтѳтЪгів, е, аф. [Ъів-тетЬгпт] дву¬ 
членный—двоеобразныЙ; отт. віаЪіі. 
ЬітетЬгев = Сепіаигі. 
Ытеяігія, е, аф. [Ьів-тепаів] двумѣ- 

сячный. 
Ьітйішц аф. [йетіп. отъ Ьідшв] дву¬ 
лѣтній; двулѣтній ребенокъ. 

Ъітив, аф. [Ьів] двулѣтній; 1еде> Ь., 
легіонъ, прослужившій два года. 

Ьіпі, ае, а, аф. пит. йШг. [Ьів] 1) по 
два; 2) при существ, употреб. только 
во множ. ч. = <1по: Ьіпа савіга, Ьідаѳ 
Іііегае, два лагеря, два письма (<1аае 
Іііегае, двѣ буквы); 3) въ умноженіи: 
Ьів Ьіпа, дважды два; 4) = пара, Ьіпі 
Ьоѵеа. 

Ъіпооіішп, іі, п. [Ьів-пох] двѣ ночм, 
продолженіе двухъ ночей. 
Ыпотшіа, е, аф. [Ьів-потеп] имѣю¬ 
щій два имени. 

Віеп, бпів, т. греческій философъ и 
сатирикъ, жившій въ 8. столѣт. до Р. 
X.; отт. ВІопёия, аф. 

ЪІр&ІтІя, е, аф. [Ьія-раіта] въ двѣ 
пяди длиною или шириною. 

ЪірагіІо, 4. [Ьів-рагііог] раздѣлять на 
двѣ части; рагіер. Ьірагіііпв, раздѣ¬ 
ленный на двое, и аф. = двоякій, 
делав Ь.; отт. Ьірагіііо = айѵ. на 
двѣ частя или въ двѣ стороны, съ 
двухъ сторонъ: сіаввет Ь. (іівІгіЬиеге, 
відеа Ъ. іпіегге. 
Ыраѣеіш, іів, аф. [Ьів-раіео] откры¬ 

тый на двѣ стороны или съ двухъ 
сторонъ. 

ЪіреоіШв, е, аф. [Ьів-рев] въ два фута. 
Ырвппі-Гѳг, ёга, ёгит, аф. воору¬ 
женный сѣкирою обоюдуострою. 

Ъіреппія, е, аф. [Ьів-реппа] 1) дву¬ 
крылый, іпяесішп; 2) обоюдуострый: 
отт. виЬві. Ьіреппів, ів, /. (вс. веспгів) 
сѣкира, имѣющая съ обѣихъ сторонъ 
лезвеё. 

Ъірѳгііо, 4. = Ъірагііо. 
Ырѳв, ёсіів, аф*. двуногій. 
ЪігѳтІв, аф. [Ьів-гептв] двувесельный, 
всарЬа; отт. виЪві. Ьігетів, ів, /. (вс. 
патіві судно съ двумя рядами веселъ. 

ЪЬцаЛ. пит. два раза, дважды, Ь. сііе, 
дв. каждый день; Ь. іп (ііе, дв. въ 
продолженіе дня; Ьів Ьіпа, дважды 
два; Ьів шіііѳ, двѣ тысячи; Ьів Іапіит, 
вдвое столько; ргоѵ. Ьів а<1 еипбет 
(вс. Іарісіет о#еш!еге)=два раза сдѣ¬ 
лать ту же самую ошибку. 

Віваііае, апш, т, племя во Ѳракіи. 
ВіааШа, ісіів, /. дочь В из альта, сына 
Солнца и земли = ТЬеорЬапе. 

ВіаапІЪѳ, ев,/, городъ во Ѳракіи. 
Вівіопѳв, пит, т. племя во Ѳракія; 

отт. а) Візіопів, міів,/. аф. (роёі.) 
— ѳракійскій; аіев В. = Ргоспе; «в 
виЪві. = ѳракійская вакханка; Ъ) Вів- 
Ібпіиа, аф. (роёі.) — ѳракійскій. 

Ъівоіоив, аф. [Ыв-ваіспв] раздвоив¬ 
шійся; отт. виЪеі. Ьівиісит, і, п. (вс. 
апітаі) раздѣльнокопытное живот¬ 
ное. 

ВіІЪупі, огош, т. жители въ Виѳиніи; 
отт. а) ВііЪупіа, ае, /. область М. 
Азіи; Ь) ВШіушоив, и ВііЪупІия, 
аф. вноннскій; с) ВііЬупів, Шв, /. 
женщина вне. 

ВЙо, бпів, т. сынъ аргнвекой жрицы, 
братъ Клеоба. 

ВШія, і(1І8, /. подруга косск&го поэта 
Филеты. 

Ъіійтѳп, іпІ8, п. горная смола, ас¬ 
фальтъ. 

ЬіішпХпѳгш, аф. [Ъііптеп] состоящій 
изъ горной смолы. 

Вііигідев, дет, т. племя въ Галліи 
аквитанской. 

Ъіѵіив, аф. [Ьія-ѵіа] представляющій 
двѣ дороги; отт. виЬві. Ьіѵіит, іі, п. 
распутіе. 

Ыаѳвиа, аф. пришепётывающій, ше¬ 
пелявый. 

Віаініа, ае, /. 1) городъ въ Луканіи; 
2) городъ въ воет, части Испаши, на 
берегу Средиземнаго моря. 
Ыахкіѳ, айѵ. [Ыаікіив] ласково, нѣжно. 
Ыапсіі-Іодаѳпііа, ае,/. льстивая рѣчь. 
Ыашіітѳпішп, і, «. [Ыапсііог] 1) ла¬ 

скательство, ласка, льстивое слово, 
особл. ріиг, 2) ігор. пріятность, пре¬ 
лесть, Ыапбітепіа тііае; ехреііѳге 
Гатет віпе Ыапсіітепіів, утолить го¬ 
лодъ безъ лакомыхъ блюдъ. 
Ыапсііог, 4. йероп. [Ыапбив] 1) ласкать, 

ласкаться, аііепі; 2) ігор. прельщать, 
іпегііа Ыашіііпг; ѵоіиріаа Ь. вепвіЬав; 
Іогіипа Ь. соеріія = благопріятству¬ 
етъ—. 
ЫапсіШа, ае, /. [Ыапбив] 1) ласка¬ 

тельство, лесть, особл. ріиг. ласковыя 
слова, лаекя, ЫашІіІіае пшііеЬгев, 
риегогшп; 2) ігор. прелесть, ѵоіиріа- 
Іит. 
Ыапйив, аф. 1) ласковый, льстивый, 

іешіпа, атіепв; 2) ігор. пріятный, пре¬ 
лестный, привлекательный, ѵегЬа, 
ѵох, оііит. 
Ыаіѳго, 1. болтать, пустословить. 
Ыаіѳго, бпів, т. [Ыаіего] болтунъ, 

пустомеля. 
1» ЪІаКа, ае, /. насѣкомое, боящееся 

свѣта, особл. моль. 
2. ЫаШц ае,/. пурпуръ. 
ЫаНагішц аф. [1. ЬІаОа] темный. 
ЫаИёив, аф. [2. Ыаііа] пурпуровый. 
Ъоагіпв, аф. [Ьов] бычачій, воловій. 
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ВоооЬаг, &гів, т. царь мавританскій 
— во время второй пунической вой¬ 
ны. 

Воеоішв, і, т. царь мавританскій — 
во время войны югуртинскоЙ. 

Войбігіа, ае, /. заливъ, нын. ГігіЬ оІ 
ЕопЬ въ Шотландіи. 

ВоѳЪѳ, ев, /. мѣстечко въ Ѳессаліи, въ 
области ІІеласгіотидѣ; отт. а) Воѳ- 
Ъѳів, ібів, /. озеро въ той же области; 
Ъ) ВоеЪѳІив, аф. роёі. = ѳессалій¬ 
скій. 

ВоѳоІагоЬѳв, ае, т. главный началь¬ 
никъ въ Віотіи. 

Воѳбіі, огиш, т. віотійцы; ВоѳбЙа, 
ае, /. область среди. Греціи; отпи 
Воѳбііив, -Іісив и -Іив, аф. віотій- 
скій; ВоѳбШ, б гит, т. = ВоеоЙ. 

ВоѳіЬив, і, т. 1) греческій философъ, 

стоикъ; 2) греческій художникъ, 
живш. въ 4 ст. до Р. X. 

ВоШетшп, см. Воіі. 
Воіі, бгит, т. кельтическое племя въ 
Галліи, впослѣдствіи въ сѣверной 
Италіи и на востокѣ Германіи; отт. 
ВоШѳтит, или ВойоЬетит, стра¬ 
на Боіевъ (Богемія?). 

Воіа, ае или ВоІ&Ѳ, агит, /. городъ 
въ Лаціумѣ; отт. Воі&пив, аф. и 
Воіапі, бгит, т. жители г. Б. 

ВоІЪіІіпѳ, ев,/, городъ въ нижн. Егип¬ 
тѣ; отт. ВоІЬШпив, аф. 

Ъоіѳіив, і, т. грибъ, шампиньонъ. 
ЬошЪив, і, т. жужжаніе, шумъ. 
ЪотЪуоіпив, аф. [ЬотЬух] шелковый. 
ЪотЬух, усіа, т. 1) шелковичный 

червь; 2) шелкъ. 
Вотііоаг, ігів, т. 1) полководецъ кар¬ 

ѳагенскій, современникъ Агаѳокла; 2) 
одинъ изъ приближенныхъ Югурты. 

Вопа Веа, богиня цѣломудрія; иногда 
ем. Сегѳв или СуЪеІе. 

Ъопііав, аіів,/. [Ьопив] 1) добрбта, хо¬ 
рошее свойство, хор. качество, а#го- 
гит, адиае, ѵосів; 2) добротА, добро¬ 
душіе, Ь. ѳг^а аІЦиега; Ь) =. чест¬ 
ность, Ябев еі Ь. аіісіцив. 

Вопопіа, ае,/. 1) городъ въ сѣв. Ита¬ 
ліи, нын. Во1о&па; отт. Вопопіѳп- 
вів, е, аф. 2) городт> въ Галліи бель¬ 
гійской, нын. Воиіодпе. 

Ьопшп, і, п. [Ьопиз] 1) добро, особл. 
ріиг. Ьопа, огиш, п. имущество, до¬ 
стояніе, Ьопа ѵепбеге, Ьопа раігіа; 2) 
благо, польза, Ъ. риЫісшп, Ь. сітііа- 
іів; 3) дарованіе, хорош, качество, 
способность, Ьопа паіигае, апіті; па- 
іигаіі ^иобат Ьопо. 

Ьопив, оф. сотр. теііог, 8ир. оріітпв 
1) хорошій, ѵох, ѵіпит, іасіа; аеіаа 
Ь. = юность; Ьопа рага, значитель¬ 
ная ч.; Ьопо $епеге паіив = изъ хо¬ 

рошей Фамиліи, благороднаго проис¬ 
хожденія; отт. Ьопі ѵігі иногда = 
оріітаіев, знатные; Ьопо апіто еаве 
или Ьопшп апітит ЬаЬеге, быть бо¬ 
дрымъ, не робѣть; Ьоппв аб аі^иіб 
или геі аііспі, годный къ чему; геа 
Ьопаѳ = а) благопріятныя обстоя¬ 
тельства, Ь) лакомства; 2) добрый, 
добродушный, честный, раіег, іетіпа, 
▼іг; Ьопив аііспі или іп (егда) аіщиет, 
д. къ кому-л.; Ьопо апіто аіщиіб Га- 
сеге, дѣлать что съ благимъ намѣре¬ 
ніемъ; Ьопі (сітев), благонамѣренные, 
патріоты. 

Ьоо, 1. звучать, раздаваться. 
Вобіев, ае, (ів), т. = АгсІорЬуІах, со¬ 

звѣздіе — малая медвѣдица. 
Бога, ае, т. гора въ Македоніи. 
Вогеав, ае, т. 1) сѣверный вѣтеръ; 2) 
роёі. = сѣверъ. 

Вогѳив, аф. сѣверный. 
ВогувѣЬѳпѳв, ів, т. рѣка, нын. Днѣпръ; 

отт а) ВогувІЬешсіае, агат, т. 
жители береговъ этой р. Ь) Вогу- 
віЬёпів, ібів,/. городъ при этой р.; с) 
ВогувШёпіив, аф. 

Ьов, бѵів, (*?.) быкъ; (/.) корова; рго- 
ѵегЬ. Ьоті ітропеге сіііеііав = дать 
кому порученіе, къ которому онъ не¬ 
способенъ. 

Воврогив, і, т. 1) В. ТЬгасіив, про¬ 
ливъ нын. Константинопольскій; 2) 
В. Сіштегіпз, проливъ со един. Азов¬ 
ское море (Раіив Маеоіів) съ Чер¬ 
нымъ моремъ (Ропіав Епхілив). Отт. 
a) Воѳрогапия и Воврогіив, аф. Ь) 
Воврогапі, огит, т. жители бере¬ 
говъ Босфора кнммер. 

Воѵіапит, і, п. городъ въ Самніумѣ. 
ВоѵШае, агшп,/. 1) городъ въ Лаціу¬ 
мѣ; отт. Воѵіііапив, и ВоѵШив, 
аф. 2) городъ въ АрпинскоЙ области; 
отт. -Іапив, аф. 

ЪоѵіІІив, аф. = ЬиЬиІив. 
ЪгаЪѳШа, ае, т. судья на публичныхъ 

играхъ. 
Ьгаоаѳ или Ьгаооаѳ, агит, /. (рѣдко 

зіпд.) исподнее платье, шаравары. 
ЪгасаШв, аф. [Ьгасае] одѣтый въ ша- 

равары; отт. 1) иноземный, чужой; 
b) изнѣженный; 2) СаШа Ь. = Ѳаіііа 
Тгапзаіріпа или О. КагЬопепаів; со- 
$паііо Ь., родство съ галлами. 

ЪгасЬібІшп, і, п. гіетіп. отъ ЬгасЬішп. 
ЬгаоЫит, іі, п. 1) рука, собсте. перед- 
няя частъ руки отъ локтя до кистгл, 
см. Іасегіш и тапиз; ЬгасЬіа соііо 
сігсишбаге, іщісѳге — обнимать; рго- 
ѵегЪ. Іеѵі ЬгасЬіо аіщиіб а#еге, дѣ¬ 
лать что слегка, поверхностно; Іеті Ь. 
аіщиет оЬ;иг#аге кротко, нестрого 
бранить кого; ргаеЬѳгѳ ЬгасЬіа аііспі 
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геі, помогать (кому) въ чемъ; 2) по 
сходству = а) вѣтвь; Ь) раковая 
кдешня; с) рукавъ рѣки, моря — за* 
іивъ; ф боковая вѣтвь, б. линія 
укрѣпленій, ЬгасЫшп того ііцап#еге, 
в) рей, райяа, іпіешіегс ЬгасЫшп ѵе- 
І18. 

Ьгаоіѳа, ае, /. тонкій металлическій 
листикъ, особл. золотой; золотая 
бляха. 

Ьгаоіѳ&іав, оф. [Ьгасіеа] покрытый 
золотыми блестками, п. листовымъ 
золотомъ; ігор. а) эолотожелтый, зо¬ 
лотистый, Іео; Ь) только снаружи 
блестящій, Геіісііав. 

Ьгаоіебіа, ае, /. дстіп. отъ Ьгасіеа. 
ВгапоЬісіае, &гшп, т. жрецы Аполло¬ 

нова храма близъ Милета. 
Ьг&ваіоа, ае, /. капуста. 
Ъг&ііеа, -Ііеаіия, -ііеоіа см. Ьгасі-. 
Вгѳипі, огит, т. народъ въ южя. ча¬ 

сти ныя. Баваріи. 
Ьгѳѵіагіиш, іі, п. [Ьгеѵія] краткое обо¬ 

зрѣніе, к. обзоръ. 
Ьгѳтісйіив, аф. [сіетіт отъ Ьгеѵів] 

коротенькій. 
Ъгѳѵі1ддиеп8, іів, аф. [ѣгеѵів-1о<щог] 

кратко говорящій, выражающійся. 
Ъгѳтііс^иѳпііа, ае, /. [Ьгеѵііодиепв] 

краткость рѣчи. 
Ьгеѵіо, 1> [Ьгеѵів] сокращать. 
Ьгеѵів, е, аф. 1) короткій, Ъавіа; Ьгеѵі 

іетрогѳ или Ьгеѵі, въ короткое вре¬ 
мя; Ьгеѵі ровіеа, вскорѣ послѣ того; 
Ь) непродолжительный, кратковре¬ 
менный, <Іо1ог, ѵііа; с) краткій, сжа¬ 
тый, паггаііо; Ьгеѵі, вкратцѣ; іп Ьгеѵе 
содоге, сказать немногими словами, 
сократить; 2) = невысокій, низкій, 
шопе; Ьото согроге Ьгеѵів; Ъ) малень¬ 
кій, ничтожный, шпв, іогта, ітрепза; 
3) = неглубокій, мелкій, риіеив, ко¬ 
лодезь; отт. виЬзі. Ьгеѵів, іит, п. 
мелкія мѣста, мели. 

Ъгеѵііав, аіів, /. [Ьгеѵів] 1) короткость, 
краткость, біеі, іешрогів; ігор. крат¬ 
кость, сжатость, огаіогів; Ь. Заііивііа- 
па; 2) = малость, согрогів. 

Ъгѳѵііег, айѵ. [Ьгоѵів] коротко, кратко. 
Вгіагёйв, еі, га. гигантъ, сторукое чу¬ 

довище; отт. Вгі&гѳшв, аф. 
Вгі&кпіев, Ішп, т. племя въ Британіи; 

отт. Вгів&пііоав, аф. 
Вгі#апІіті8 Іасив, озеро, нын. Боден¬ 

ское. 
Вгіто, ив, /. «страшная» прозвище 
Гекаты. 

Вгіш&іѳв, Іит, т. племя въ Лигуріи. 
Вгівѳів, Иів,/. Бризеида, дочь жреца 
Бризеса, военноплѣнная Ахиллеса. 

Вгіі&ппіа, ае, /. нын. Англія и Шот¬ 
ландія; отт. а) Вгіі&пшоив и Вгі- 

іаппив, аф. британскій; Вгіѣаппі, 
опал, іа. жители Б.; Ь) Вгііапшоив, 
і, т. сынъ императора Клавдія н 
Мессалины. 

Вгііотагіів, ів,/. нимФа Діаны. 
ВгіШі, = ВгиШі. 
Вгіхіа, ае, /. городъ въ сѣв. Италіи, 
нын. Вгевсіа; отт. Вгіхіапив, аф*. 

Вго^іі&гив, і, т. зять царя Деіотара. 
Вготіив, іі, т. шумящій, ш у мил о, 
прозвище Вакха. 

Вгаеіёгі, отт, т. племя въ сѣверо- 
западн. части Германіи; отт. Вгио- 
ѣегив, аф. 

Ъгшпв, ае, /. кратчайшій день, зимній 
поворотъ солнца; отт. — зима; рег 
Ъгшпат, зимою. 

Ьгит&Іів, е, аф. [Ьгита] относящійся 

къ зимнему повороту солнца—зимній. 
Вгшкіівіит, іі, п. городъ въ Кала¬ 

бріи; отт. Вгшкіівіпив, аф. и виЪві. 
Вгишіівіпі, огат, т. жители г. Б. 

Вгиіісііив, іі, т. историкъ временъ 
Тиверія. 

ВгиІЧи, бгит, ж. жители южной око¬ 
нечности Италіи; отт. ВгиШапив, 
и ВгиШив, аф. 

Ъгаіив, аф. тяжелый, неуклюжій; ігор. 
тупой, безсмысленный, глупый. 

Вгаіив, і, т. прозвище депіія «Іишае: 
Ьисіив «ГипіивВ., виновникъ изгнанія 
Тарквинія Г.; Магсив В. убійца 
Цезаря; Бесіив X Вгиіив, по сперта 
Цезаря воевавшій противъ Антонія. 
отт. ВгиЦапия и Вгиішив, аф. 

ВиЬаввив, і,/. городъ въ Карій; отт. 
ВиЬавів, ібів, аф. /ет. д. и ВиЬав- 
віив, аф. 

ВиЪавІіѳ, із,/. богння у египтянъ. 
ЬиЫІѳ, ів, п. [Ьов] хлѣвъ коровій или 
воловій. 

ЬиЪо, бпів, т. филинъ, сова. 
ЪиЪиІсив, і, т. [Ьов] вологонъ; воло¬ 

пасъ. 
ЬиЬйІив, аф. [Ьов] бычачій, коровій. 
Ьиоса, ае, /. 1) щека толстая, наду¬ 
тая; чиі<Циі<і іп Ьиссат ѵепіі Іодиі 
(даггіге, всгіЬеге) = говорить что ни 
попало, всякую всячину; 2) ігор. тол¬ 
стощекій, дутышъ, отт. = крикунъ, 
трубачъ. 

Ъисоіп-, см. Ьисіп-. 
Ъиоойіа, ае, /. [йетіп. отъ Ьисса] щеч¬ 

ка; ігор. нащечннкъ, наличникъ, за¬ 
брало. 

Виоѳр1іа1и8, і, и -Іав, ае, т. любимая 
лошадь Александра М. 

Ъиоёгиз, аф. рогатый. 
Ъаоіпа, или Ьиссша, ае, /. [Ьисса] рогъ 
пастушій, охотничій, (чаще) труба, 
Ь. сапіі, трубятъ, даютъ сигналъ къ 
выступленію, къ сраженію или для 
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смѣны карауловъ, отт. Ъ. = ѵі^іііа: 
иі &с1 іѳгііаш Ьасіпаш ргаѳвіо еввепі. 

Ъиоіпаіог, бгів, т, [Ьисіпа] играющій 
на трубѣ, трубачъ; ігор, разглаша- 
тель. 

Ъиоіпо, 1. [Ьисіпа] трубить. 
Ъиооііош, аф. пастушескій, робта; 

отт. виЬві. Ъпсоііса, б гит, п. пасту¬ 
шескія пѣсни. 

Ъиойіа, ае, /. [Ьоа] телица, телка. 
Ъиойіив, і, т. [Ъов] теленокъ, бычокъ. 
ЪиГо, бпіѳ, т. жаба. 
ЪиІЬав, і, т. 1) луковица; 2) лукъ; чес¬ 
нокъ. 

Ъиіѳиіегіит, іі, п. мѣсто, гдѣ соби¬ 
рается совѣтъ, сенатъ. 

Ъиііа, ае, /. 1) выпуклина, горбина, 
шарикъ; 2) водяной пузырь; 3) (апгеа) 
булла — сердечко, амулетъ, «от. дѣ¬ 
ти въ Римѣ носили на шеѣ; отт, Ъиі- 
ІЙ біршв = дѣтскій, ребяческій. 

ЪиІШив, оф*. носящій на шеѣ буллу, 
см. Ъиііа, 8. 

ЪиШо, 4* [Ъиііа] пузыриться, кипѣть. 
ВоШв, 1СІІ8,/. городъ въ Иллиріи; отт. 
ВиШйѳпѳѳѳ и ВиШѳпвѳв, іит или 
ВиШопев, пит и ВиШпі, б гит, ж. 
жители г. Б. 

Ъитавіив, і, /. большая кисть вино¬ 
градная. 

ВпраІдів, і, т. скульпторъ, урож. о-ва 
Хіоса, современникъ поэта Иппо- 
накса. 

Ъига, ае,/. = Ьигіз. 
Вигйів&іа, ае, /. городъ въ Галліи 

аквитанской, нын. Вогбеапх, отт. 
Вигйі&а1ѳпвів, е, оф. 

Ьигів, іа, /. рукоятка у сохи. 
Вивігів, ІЙІ8, т. древній царь египет¬ 

скій, извѣстный по своей жестокости 
къ иностранцамъ. 

Ъивіиагіив, іі, т. [Ъизіит] принадле¬ 
жащій, относящійся къ мѣсту сожже¬ 
нія, погребенія тѣла; ^Іабіаіогев Ъ., 
глад, сражавшіеся на мѣстѣ сожже¬ 
нія въ честь умершаго. 

Ъивішп, і, п. [Ъиго-иго] 1) мѣсто, гдѣ 
сожигалн тѣла умершихъ, отт. = 
мѣсто погребенія, могила; 2) ігор. 
истребитель, губитель. 

ВиіЬгоіит, і, п. городъ въ Эпирѣ; 
отт. ВиІЬгоііив, а#, и виЪві. -Ш, 
бгит, т. жители этого г. 

Виігоѣав, і, т. рѣка въ южной Ита¬ 
ліи. 

ВихбпЪшп, і, п. городъ въ Луканіи. 
Ъихив, і, /. и Ъихит, і, п. 1) буксъ, 

самшитъ; Ь) самшитовое дерево; 2) 
ігор. вещи, сдѣланныя изъ самшито¬ 
ваго дерева, кубарь, гребень и проч.; 
Ъихив Вегесупііа = Флейта Фригій¬ 
ская. 

ВуЫів, І<іІ8, /. дочь Милета, превра¬ 
щенная въ источникъ. 

ВуШв = ВиШв. 
Вугва, ае,/. акрополь въ Карѳагенѣ. 
Вугапііит, іі, п. городъ нын. Кон¬ 

стантинополь; отт. Вугапііив, оф*. 
византійскій; виЬві. ВумапШ, бтпц 
т. жители этого г. 

с 
С, 1) = Саіп8, предъимя; 2) = сопбет- 

по, на дохи^чкахь при подачѣ юлосовъ 
въ судѣ; 3) численный энакъ = сеп- 
іит. 

оаЬаІІив, і, т. лошадь, лошаденка. 
СаЪШохшт, і, п. городъ въ Галліи, 

нын. ОЬсйопв виг 8адпе. 
СаЬуІѲ, се, /. городъ во Ѳракіи. 
оаоЫхш&ѢІо, бпів, /. [сасЪішю] хохо- 
таніе, хохотъ. 

оасЫхшо, 1. громко смѣяться, хохо¬ 
тать. 

саоЫппив, і, т. громкій смѣхъ, хо¬ 
хотъ. 

оаоо, 1. испражняться. 
оаоогѳііа, ае, /. чопорное, дурное по¬ 
дражаніе. 

оаоовёіив, оф. дурно подражающій. 

оаойтѳгц тів, п. оконечность или вер¬ 
шина, тетЪгогиш, топііа. 

оаошпіпо, 1. [саситеп] сдѣлать ост¬ 
рымъ, завострить; ігор, с. аигев, на¬ 
вострить уши. 

Саоав, і, т. сынъ Вулкана, убитый 
Геркулесомъ за похищеніе коровъ, 

оайаѵег, бгіз, п. [са<Іо] мертвое тѣло, 
трупъ; ігор. сабаѵега оррібогит, раз¬ 
валины городовъ. 

Сайтив, і, т. сынъ Финикійскаго ца¬ 
ря Агенора; отт. 1) Сайте», или 
Сайхша, ае,/. акрополь въ Ѳивахъ; 
2) Сайтѳів, нііа, /. аф. К&дмовъ, 
Кадмейскій, агх С.=ТЪеЬае; Ъ) виЬві. 
дочь Кадма; 3) Сасітѳіпв и Сай- 
тёив, аф. Кадмовъ, Кадмейскій 
роеі. — ѳиванскій. 
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с&до, сесібі, сйвшп, 8. падать, упадать, 
с. іп адаат; с. ех едио, упасть съ ло¬ 
шади; сесібіі іп асіе, онъ палъ (убитъ) 
въ сраженіи; с. аЬ аіщио — умереть 
отъ чьей руки; воі сабепз, солнце за¬ 
ходящее; ітор. а) с. іп роіевіаіеш аіі- 
схцая, подпасть чьей власти; с. іп 
тогЬшп, заболѣть; Ьос сабіі іп абѵеп- 
ішп іпшп, это совпадаетъ съ твоимъ 
пр.; гее доае виЬ вепвив, виЬ осиіов 
сабипі, п., подлежащіе чувствамъ, 
зрѣнію, которые можно видѣть; се- 
СІ4ІІІ тіЫ = мнѣ выпало (досталось) 
на долю; с. саней, й>гпші&, іп ^ибісіо 
= проиграть дѣло, тяжбу; ГаЪиІа са¬ 
біі, теса не имѣетъ успѣха, не нра¬ 
вится; Ь) = ассібеге, случаться: аіііег 
сесібіі гее ас рпіаЪат, иначе нежели 
я думалъ; сесібіі регоррогіипе (регіп- 
сопшюбе), случилось весьма кстати 
(очень некстати); гее ргаеіег оріпіо- 
пет сесібіі (противъ ожиданія); ^ио^- 
вит Ьос сесібіі? = чѣмъ это кон¬ 
чилось? с) упадать — уменьшаться, 
ослабѣвать, ргеіішп, ѵігев, іга, тів 
тепіі с.; сабеге апіто, упасть духомъ; 
<?) сабеге іп аіщиет 7а1іцаіб), отно¬ 
ситься къ кому (чему), касаться до 
кого, быть свойственнымъ кому, поп 
сабіі іп варіепіеш ае#гіІшіо; сабіі ег- 

іп Ьопшп ѵігпт тепіігі? е) іегт. і. 
(о словахъ и слогахъ) оканчиваться, 
тегЬа шеііов іп вуЦаЬав Іоп^іогев са- 
бопі. 

оаЛиооаіог, бгів, т. [сабисеив] ге¬ 
рольдъ; въ военное время — парламен¬ 
теръ. 

ешІиогав, еі, т. или -сейш, еі, п. 
жезлъ, обвитый двумя змѣями (Мер¬ 
курія): герольдскій жезлъ. 

сааиоі&г, бгі, т. [сабисеив-Гего] но¬ 
сящій герольдскій жезлъ, прозвище 
Меркурія. 

оадйеиву аф. [сабо] 1) близкій къ па¬ 
денію, склонный къ п., ѵііів паішѣ 
езі с.; ігор. преходящій, тлѣнный, 
бренный, суетный, гев Ьптапае, сог- 
риз, Геіісііав, врев; 2) роёі. падающій 
или упавшій, Гоііа, Іасгітае; 3) іегт. 
і. остающійся безъ наслѣдника, вы¬ 
морочный, упалой, Ьегебііав, роввеввіо. 

Садогоі, бгаш, т. племя въ Галліи 
аквитанской; отт. Саіигсив, аф. 

садив, і, т. кувшинъ. 
Садйвіі, бгаш, т. плеия на юго-за- 
падн. берегу Каспійскаго моря. 

саесіав, ае, т. сѣверо-восточный вѣ¬ 
теръ. 

СаеоШвд, родовое имя; отт. СаѳоІ- 
Ііагшя, аф. 

оаеоііав, ііів,/. [саесив] слѣпота; ігор. 
ослѣпленіе. 

саеоо, 1* [саесив] дѣлать слѣпымъ, ли¬ 
шать зрѣнія; ігор. ослѣплять, саеса- 
іив ІіЪібіпіЪив; огаііо саесаіа, рѣчь 
темная. 

СаесйЬшп, і, п. городъ къ Лаціумѣ; 
отт. СаѳсйЪиѳ, аф. 

оаеоив, аф. 1) асііѵ. невидящій, слѣ¬ 
пой, Ьото; согрив с. = спина; ігор. 
сирібііав, атог; саесив ге аіщиа, 
ослѣпленный чѣмъ-н., саесив &б Ьѳі- 
1і агіев = несвѣдущій въ — ; 2) разе. 
невиДкмый, скрытый, тайный, гев, 
тепепшп, іовва, і'огез; ігор. а) темный, 
пох, бопшв; Ь) неясный, неизвѣстный, 
саиза, Гаіа; сіатог, тигтиг с. (неяс¬ 
ный, пеизвѣстно гдѣ); 3) ігор. тщет¬ 
ный, напрасный, ехвесгаііо, і#пів. 

оаѳдѳв, ів,/. [саебо] 1) (рѣдко) рубка, 
Іі&иі; 2) (чаще) убійство, умерщвленіе, 
кровопролитіе, ОгассЬі саебев; та^- 
пат сіѵіит саебет іасеге или ебеге; 
роёі. асегѵі саебів, к. убитыхъ; та¬ 
беля саебе, обагренный кровію; Ь) 
закланіе, с. Ъібепііит. 

о&бдо, сесібі, саевит, 8. 1) бить, аіі- 
^иет ри#пів; с. аіщиет тіг#ів или 
саебеге аІЦиет, бить, сѣчь кого; 2) 
рубить, агЬогев, віітат; с. Іарібет, 
тогит, разбивать, ломать —; 3) уби¬ 
вать, умерщвлять, с. Ьотіпет; ТіЬ. 
ОгассЬив еві саевив; с. Іе^іопев, Ьов- 
іев — совершенно разбить — ; роёі. 
саевиз вап^иів = вад^иіз саезогит; с. 
ѵісіітав, Ьовііав, закалать; ргоѵегЬ. 
іпіег саева еі рохтесіа (собете, между 
закланіемъ жертвы и разложеніемъ ея 
на жертвенникѣ) = не во время, не 
кстати. 

о&еіашѳп, тіа, п. [саеіо] выпуклая ра¬ 
бота; рѣзная работа, 

оаѳіаіог, бгів, т. [саеіо] художникъ, 
выдѣлывающій выпуклыя Фигуры, 
особл. на металлахъ, рѣщикъ. 

оаеіаійга, ае, /. [саеіо] 1) искусство 
выдѣлывать, вырѣзывать выпуклыя 
Фигуры; особл. на металлахъ, рѣзьба; 
2) Ігор. (аЪеіг. рго сопсгеіо) рѣзьба, 
выпуклыя Фигуры. 

оаеІѳЪв, ПЫв, аф. неженатый, холо¬ 
стой; ігор. агЬог, ріапіаппв с., къ ко¬ 
торымъ не привязано виноградныхъ 
лозъ. 

о&еіѳв, оаѳіѳвіів, см. соеіев, соеіевііа. 
оаеІіЪаіиѳ, ив, т. холостое состояніе, 

безбрачіе. 
Саеіішопііит, см. Соеіітопііит. 
С&еііив = Соѳііив. 
оаеіо, ѣ 1) вырѣзывать, дѣлать рѣз¬ 
ную работу, выпуклыя Фигуры, особл. 
на металлахъ; аигит саеіаіит, съ 
рѣзною работою; саеіаге Гогііа Гасіа 
(подвиги) іп аиго; 2) ігор. роёі. про- 
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изводить, дѣлать съ большимъ искус¬ 
ствомъ, саеіаіа бопаі теіатіпа; саеіа- 
іит(а) потет Мивів ориа. 

оаеіит, і, л. рѣзецъ, 
оаеіит, і, п. = соеіит, небо. 
Саеіиа, см. Соеіив. 
оаѳтѳпіит, 5, п. [вм. сае<1ітепішп, 

отъ сае(іо] 1) камень необдѣланный, 
нетёсъ; 2) особл. ріиг. битый камень, 
бутъ. 

оаѳпа, и производи, см. соепа. 
Саепёйв, еі, (еов) и Саепів, і<і&; лице, 
родившееся дѣвицею, а послѣ Неп¬ 
туномъ превращенное въ мужчи¬ 
ну. 

Саепіпа, ае, /. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. Саѳпіпепеѳв, іит, т. жители 
г.Ц. 

оаепиш, см. соепит. 
оаера, ае,/. и -ре, п. (послѣди, только 
пот. и асе.) лукъ, луковица. 

Саеге, п. іпдесі. городъ въ Этруріи; 
отт. Саеген, Ііів, (Біів), оф. и виЪві. 
СаѳгІІѳв, или Саѳгѳіев, ит, т. жи¬ 
тели г. Д., граждане римскіе безъ 
права подавать голосъ (віпе виЙГгадіо); 
отт. впослѣдствіи Саегііев = сіѵев 
віпс виЙга^іо, и іп ІаЪиІав Саегііитили 
іп ІаЪиІав Сегііев (аф.) геГеггі = быть 
причисленнымъ къ числу римскихъ 
гражданъ, не пользующихся правомъ 
подавать голосъ и занимать высшія 
должности. 

саегітопіа, ае,/. 1) святость, сіеоглт, 
Іедаііопіа; 2) благоговѣніе, теіив еі 
с. йеогит, къ богамъ; вишта геіі^іо- 
пѳ еі с. васга сопйсеге; 8) священный 
обрядъ, священнодѣйствіе (обыкн. 
ріиг.) васга еі с&егітошае; саегіто- 
піае і*еііа1е8, риЫісае, регедгіпае; сае- 
гітопіае вериіегогцт (на могилахъ). 

Саегііев или Саѳгѳіев, см. Саеге. 
оаѳгиіеаігив, аф. = саегиіеив. 
оаѳгйіѳив, и (роёі.) саегйіив, аф. 1) 

синій, лазуфвый, соеіит, таге, и о 
предметахъ, относящихся къ морю: 
(іеив с. = Керіішив; таіег с. (АсЬіІ- 
Іів) = ТЪеііз; также осиіі с.; Оег- 
шапогит риЬев с. (голубоглазый); 
отт. зиЬві. саегиіа, бгит, г?. = а) ла¬ 
зурь небесная; Ь) лазуревая поверх¬ 
ность моря; 2) роеі. темнаго цвѣта, 
темный, іавсіа, пиЬез, едиі Ріиіопіа; 
диегси8, ргаіа с. (темнозеленый). 

Саѳваг, агіз, т. 1) Фамильное имя #еп- 
іів Лиііае; 2) почетный титулъ импе¬ 
раторовъ римскихъ до Адріана; со 
временъ Адріана титулъ р. импера¬ 
торовъ— Саеваг Ащщвіив, наслѣдни¬ 
ковъ — Саеваг. Отт. а) Саѳвагѳив, 
Саѳеагіпив, аф. Цезаревъ; Ь) Саѳ- 
вагіапив,аф. относящійся, принадле¬ 

жащій къ Цезарю; Саѳв&г1апі,бгит, 
т. приверженцы Цезаря. 

Саеваг&иртвіа, ае, /. городъ въ Испа¬ 
ніи, нын. 8ага#ога. 

Саевагѳа, ае/. 1)городъ въ Палестинѣ; 
2) г. въ Мавританіи; 8) г. въ Каппа¬ 
докіи; 4) = Агоа, г. въ Финикіи. 

Саевагеив, -ійпиа, см. Саеваг. 
оаѳвагіѳв, еі, /. густые, длинные во¬ 

лосы. 
Саѳвѳпа, ае,/. городъ въ Галліи цис- 
паданской. 

Саевіа 811 ѵа, лѣсъ въ сѣверо- западн. 
части Германіи. 

оаевіт, айѵ. [саебо] 1) рубя, реіеге 
Ьоаіет саезіт еі рапсііт, рубить н 
колоть; 2) ігор. отрывисто, сіісеге. 

оаевіив, аф*. голубой, сѣроголубой, 
осиіі. 

Саево (Каѳво) оніа, т. Фамильное имя 
$епіів ГаЬіае. 

Саевопіив, родовое имя. 
оаѳврѳв, ііів, см. севрез. 
оаевіив, или севіив, ив, т. обложенный 
желѣзомъ или свинцомъ ремень, ко¬ 
торымъ бойцы опутывали себѣ руки 
— рукавицы кулачныхъ бойцовъ, 

оаѳіг. Саеи-, Саеу- см. се-, Се-. 
Саюиѳ, і, т. рѣка въ Мизіи. 
Саіѳіа, ае, /. 1) мысъ и городъ въ 
Лаціумѣ на границѣ Кампаніи, отт. 
С&іѳіапив, аф.; 2) кормилица Энея. 

Саіив, предъимя = Фа^ив. 
Саі. сокращеніе = Саіѳпйаѳ. 
С&І&ЬгІа, ае-, /. область южной Италіи; 

отт. С&ІаЬег, Ьга, Ъгат, аф. и виЬві. 
СаІ&Ьгі, бгит, т. жители К. 

Саіаоіа, ае,/. городъ на сѣверн. бе¬ 
регу Сициліи; отт. С&іаоііішв, аф\ 

Саіа^йгів, ів, /. городъ въ сѣверо- 
восточн. части Испаніи; отт. -^огі- 
іапі, огиш, т. жители этого г. 

С&1&І8, ів, т. сынъ Борея, участвовав¬ 
шій въ походѣ аргонавтовъ. 

Саіатіѳ, ііів, т. греческій скульпторъ, 
современникъ Фидія, 

еаіайіівіег, вігі, т. 1) щипцы для за¬ 
виванія волосъ; 2) ігор. (ріиг.) из¬ 
лишнее украшеніе рѣчи, цвѣтис¬ 
тость р. 

оаіатівігаіив, аф. [саіатівіег] имѣю¬ 
щій завитые волосы, завитой, 

саіатівігиш, і, я. = саіатіаіег. 
оаіатііав, аіів,/. бѣдствіе, несчастіе, 

саіатііаіет іоіегаге, регі’егге; с. ас- 
сіреге. потерпѣть — ; с. ітисіипт, = 
неурожай; у историковъ часто с. = 
пораженіе: Саппепзів іііа саіатііав, 
аіісиі саіатііаіет іпГегге. 

оаіатііовѳ, адѵ. [саіатііовиз] несчаст¬ 
но, бѣдственно. 

оаі&тііовив, аф. [саіатііав] 1) асііѵ. 
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бѣдственный, гибельный, пагубный, 
іпсешііит, Ъеіішп; 2) рае8. подвер- 
женный бѣдствіямъ, а^гі; Ъ) несчаст¬ 
ный, злополучный, гез, Ъотідев. 

оаіатиа, і, т. 1) камышъ, тростникъ, 
особл. длинный и тонкій; ігор. (роёі.) 
то, что сдѣлано изъ камыша=а) перо 
писчее; Ъ) дудка, свирѣль; с) стрѣла; 
2) роёі. стебель. 

Саіагшв, і, т. индійскій философъ, на¬ 
ходившійся въ продолженіе нѣкото¬ 
раго времени при дворѣ Алексан¬ 
дра М. 

оаіапѣіоа, ае — оаіаиііоа. 
Саіагія = Сагаіів. 
саІаШівсиа, і, т. дстіп. отъ саіаіѣив, 
саііШтя, і, т. 1) корзинка, плетёнка; 

2)_— сосудъ, чаша. 
С&іаііа, ае, /. городъ въ Кампаніи; 
отт. СаІаШшя, аф. 

саШог, огів, т. служитель. 
Саіаигеа, ае, /. островъ въ Сарони¬ 

ческомъ заливѣ. 
оаіаийса, ае, /. покрывало, вуаль, 
оаіоапѳит, і, п. = саіх, пята, 
ваіоаг, &гІ8, п. [саіх] 1) шпора, виМеге, 

аййеге еяио саісагіа, пришпорить л. 
2) ігор. поощреніе, подстреканіе, аіі- 
сиі саісагіа а<іЬіЬеге (асітоѵеге) = 
поощрять, подстрекать кого, 

в&іоеатепіит, і, п. и -атеп, іпів, п. 
[саісеив] обувь. 

оаісеагішп, іі, п. [саісеов] деньги на 
обувь. 

оаІсеаШв, на, т. [саісеив] обувь, 
о&іоео, 1. [саісеив] обувать, 
о&іоеоіив, і, т. [детіп. отъ саісеив] 

башмачекъ. 
саісеив, і, т. башмакъ, полусапогъ; 
саісеов тиіаге = сдѣлаться сенато¬ 
ромъ (у сенаторовъ были особенною 
рода башмаки). 

С&ІоЬав, апііа, т. прорицатель грековъ 
въ троянской войнѣ. 

СаІоЬѳйоп — СЬаІсесіоги 
оаіоіат-, саіоіаг-, саіоіоі-, оаіоіо-, 

см. оаіоѳ-. 
еаіоіѣго, 1. [саіх] бить ногами, лягать; 
Ргор. сопротивляться, 

оаіоіиа = о&іоеив. 
оаіоо, 1. [саіх] 1) наступать, топтать, 

ѵірегаш, а#гит; ігор. попирать, по¬ 
давлять, угнетать, ІіЬегіаіет, атогет, 
допіет; 2) = с. ѵіат, ход. по дорогѣ; 
с. Іоса, Іосит, посѣщать—. 

оаісйіив, і, т. [саіх, 1] камешекъ; 
особл. а) кам., употреблявшійся при 
счисленіи, отт. саісаіи» Ігор. счетъ, 
раэсчетъ; саісиіит 8иЬ(1исеге, сосчи¬ 
тать; тосаге аі^иет ай саісиіов, раз¬ 
считаться съ кѣмъ; ѵосаге ашісіііат 
аі саісиіов, считаться въ дружбѣ, счи¬ 

тать малѣйшія услуги, оказанныя 
другу; Ь) кам., употреблявшійся при 
подачѣ голосовъ: бѣлый означалъ 
одобреніе или оправданіе, черный — 
осужденіе, отт. ргоѵегЬ. аІЬиш саі- 
спіит гѳі аіісиі асЦісеге = согласиться 
на что, одобрить что; с) к. употребл. 
въ извѣстной игрѣ (биоііесіт всгіріа), 
1п8ив саісиіогит, саісиіит гебисеге; 
отт. саіс. ігор. о дѣйствіяхъ и рас¬ 
поряженіяхъ: а<1 іііоз саісиіов геѵег- 
іатиг, ^ио8 еіс. возвратимся къ тѣмъ 
распоряженіямъ, мѣрамъ, которыя—. 

о&ісіив = оаіійив. 
Саіесіопіа, ае,/. сѣверо-западн. часть 
Шотландіи; отт. Саіѳйопііш, аф. 

оаіѳ&сіо, Гёсі, Гасіиш, 3. (саіѳо) на¬ 
грѣвать, согрѣвать, согриз; ігор. а) 
разгорячать, волновать, саіѳіасіа сог- 
(Іа іитиііи; Ь) тревожить, досаждать, 
мучить, аі^иет. 

оаІѳГасСо, 1. [саіео-іасіо] сильно на¬ 
грѣвать. 

Саіѳпсіае или К&іепсі&ѳ, &гит,/. ка¬ 
ленды: первый день каждаго мѣся- 
да; С. Іапиагіае, 1 Января; Саіеиіів 
Магіііа, перваго марта; въ этотъ день 
обыкновенно уплачивались проценты 
(помѣсячно), отт. Ігізіев Саіеибае; 
воіѵеге а<і Огаесаз С. — иногда не 
платить (у грековъ не было кал.), 

оаіѳшіагіит, іі, п. долговая книга 
(должники п.штили проценты 1-ю 
числа каждаго мѣсяца см. Саіепйае). 

Саіѳпиа, см. Саіѳв. 
оаіео, иі, — 2. быть теплымъ, горя¬ 
чимъ, а^иа саіеі; ігор. а) быть раз¬ 
горяченнымъ, горѣть, пылать, Кошапі 
саіепіев а гесепіі ри^па; саіеге ашоге, 
сирісіше Іаиііа; саіеге іп (Іісепбо, го¬ 
ворить съ жаромъ; Ь) быть встрево¬ 
женнымъ, взволнованнымъ, іе]аш са¬ 
іеге риіо, я думаю что — ; с) о пред¬ 
метахъ неодушевл., которые въ пол¬ 
номъ разгарѣ, которыми ревностно 
занимаются, о кот. много говорятъ: 
пипсітае, гитогев саіепі; сгітеп саіеі. 

Саіѳв, ів, гіли (ріиг.) іит, /. городъ въ 
Кампаніи; отт. Саіѳпиѳ, аф. 

оаіевсо, іиі, 3. нагрѣваться; ігор. во¬ 
одушевляться, воспламеняться. 

оаІГасіо = оаІѳГасіо. 
оаіісіѳ, адѵ. [саШив] горячо, съ жа¬ 

ромъ. 
оаНіив, ад), [саіео] 1) теплый, жаркій, 

горячій, біев, аёг, іонз; отт. виЬві. 
саііба, ае, /. или саМа, ае, /. (вс. а<*иа) 
теплая вода; саіібит или саіаит, і, п. 
теплый напитокъ; 2) ігор. горячій, 
пылкій, Ъошо, е^иив; Ъ) (о предм. не¬ 
одуш.) въ горячахъ, съ поспѣшностію 
сдѣланный, доставленный, нридуман- 
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ныЙ, сопшНош с., поспѣшный — не¬ 
обдуманный піанъ. 

оаііѳпйгшп, і, п. женскій головной 
уборъ, наколка. 

оаНда, ае, /. сапогъ солдатскій; ігор. 
военная служба. 

о&іізаіов, ад$. [саіі^а] обутый въ сол¬ 
датскіе сапогн; отт. саіідаіі, огшп, 
т. (вс. тііііев) рядовые с. 

оаіідопдвив, аф [са1і&о] туманный, 
темный; мрачный, пох, соеіиш. 

1. оаіі^о, шів, /. густой туманъ, Ъиті- 
<іа с. ехѣаіаіиг а Іегга; ѵійеге гев 
диаві рег саіідіпет, видѣть предметы 
будто въ туманѣ; дшіт а1іііІи<1о осиіів 
сяіідіпет оЯшЗіавеі = причинило голо¬ 
вокруженіе; 2) (саиза рго ефесіи) тем¬ 
нота, мракъ, пеѣиіа таіиіша саіі^іпет 
бе<Ш; ігор. аіісаі (та#піішііпе виа)іп- 
(іпсеге саіі&іпет, затмить кого, чью 
славу; с. тепіів, помраченіе ума; 8) 
= мрачныя времена, бѣдственное со¬ 
стояніе, с. іІІопіхп Іетрогшп; с. геі- 
рпЫісае. 

2. С&1ІДО, 1.1)т<г. быть покрытымъ мра¬ 
комъ, быть темнымъ; Іиспѳ са1і#апв, 
темный, мрачный лѣсъ; осиіі са1і$апІ, 
глаза неясно видятъ, темнѣетъ въ 
глазахъ; отт. ігор. саіі&аге = быть 
близорукимъ, б. недальняго ума; саіі- 
даге аа ѵібепбит, дпі<1 віі, чао(і ѵііат 
Ъеаіат ейісіаі, не быть въ состояніи 
видѣть —; саіі&аге іп воіе, не видѣть 
среди бѣлаго дня, т. е. не понимать 
того, что всѣмъ понятно; 2) ігапз. 
{рѣдко) затемнять, затмевать. 

ОВІІртІа, ае,/. йетіп. отъ саіі&а. 
оаііх, ісів, т. 1) кубокъ, бокалъ; 2)роёі. 

= чаша. 
оаііѳо, иі, = 2. [саііит] 1) іпіг. быть 
жесткокожимъ, мозолистымъ, шалив 
саііепі (<вслѣдствіе продолжительной, 
трудной работы); ігор. а) быть не¬ 
чувствительнымъ, с. іп геЬав абтегвів; 
Ь) быть искуснымъ, опытнымъ, опшев 
Ьошіпев саііепі ай диаевіпт випт; с. 
іп гѳ аіщиа; 2) ігапз. (по опыту) знать, 
агіет Шат, гев гивіісав; саііеі раи- 
регіет раіі (умѣетъ). 

ОаШогаѣійав, ае, т. спартанскій 
полководецъ, побѣжденный н убитый 
прн Аргинуссквхъ о-вахъ. 

СаШсйІа, ае,/. гора въ Кампаніи. 
оаііісіѳ, аЛѵ. [саііійив] 1) искусно, умно; 

2) ловко, хитро. 
оаШсШав, аііа,/. [саШйпв] 1) умѣнье, 
искусство, ловкость; 2) хитрость, лу¬ 
кавство. 

оаШйиз, адр. [саііео] 1) искусный, ум¬ 
ный, ловкій, с. іп ге аіщпа; ішрегаіог 
саііібіввітив; 2) хитрый, лукавый, іп- 
ѵепішп с.; с. еі ѵегвиіив. 

СаІШЬе, Бгшп, /. городъ въ области 
Гирпинской, въ средней Италіи. 

СаШт&оЬив, і, т. греческій поэтъ м 
грамматикъ изъ Кирены, жившій въ 
3-мъ столѣт. до Р. X. 

СаШорѳ, ев,/, муза эпической поэзіи; 
роёі. = муза. 

СаШорѳа, ае; роёі. = СаШорѳ. 
СаШітЬое, ев, /. дочь Ахелоя, супруга 
Алкмеона; 2) источникъ близъ Аѳинъ. 

оаШв, ів, т. (рѣдко /.) тропинка, до¬ 
рожка, особл. для прогона скота. 

СаІІівІЬѳпёв, ів, т. греческій фило¬ 

софъ, племянникъ Аристотеля. 
Саііівѣо, ив, /. дочь аркадскаго царя 
Ликаона, превращенная въ медвѣди¬ 
цу, (= игва таіог, созвѣздіе), 

оаіібвив, аф. [саііит] толстокожій, 

жесткокожій, жесткій, 
саііит, і, я. 1) жесткая, толстая ко¬ 
жа; Ь) жесткость; 2) ігор. нечувстви¬ 
тельность, безчувствіе, с. оМисеге 
(аіісиі геі) притупить, лишить чувстви¬ 
тельности. 

саіо, 1.' созывать (іегт. *.): согоШа са- 
Іаіа, собранія подъ предсѣдатель¬ 
ствомъ верховныхъ жрецовъ по дѣ¬ 
ламъ, касающимся до религіи, 

оаіо, бпів, т. 1) служитель прн обозѣ; 
2) слуга. 

оаіог, бгів, т. [саіео] 1) жаръ, зной, 
і&пів, воіів; те<]іів саІогіЬив ж среди 
лѣта; 2) ігор. пылъ, пылкость, япіті 

Саірѳ, ев, /. гора прм Гадит&нскомъ 
(Гибралтарскомъ) проливѣ. 

Саіригпіш, родовое ияя, отт. Саі- 
ригпіапив, ад$. 

оаІІЬа, ае,/ повой благовонный, 
оаішппіа, ае, /. 1) клевета, особл. и» 

яз. юрид. ложное обвиненіе; саіолшіаш 
]игаге, клятвою подтвердить справе¬ 
дливость доноса; саіишпіаш Гегге (поп 
ейГидеге), быть объявленнымъ лож¬ 
нымъ донощнкомъ; 2) кознь, прнжжм- 
ка, каверзы, с. айЫЪеге; саіошпій <11- 
сепйі іетрпв ехітеге = изъ ковар¬ 
ства говорить до конца засѣданія, не 
давая другимъ сказать слово; 8) со¬ 
фистическое, превратное толкованіе, 
с. Агсевііаі, Асабетісогат. 

оаіитпіаіог, ёгіз, т. [саіитпіог] ябед¬ 
никъ, крючкотворецъ, 

оаішхшіог, 1. <Ьроп. 1) ігапз. клеве¬ 
тать, ябедничать, аЩиет, на кого; 
Ъ) порочить, осуждать, аіщиет, іѳв- 
Ііпаііопет аіісгуив; 2) іпіг. клеветать, 
строить козни, іасеі гев Шо саіпт- 
піапіе. 

оаіѵа, ае, и оаітагіа, ае, /. [саіѵпя] 
черепъ. 

Саіѵёпа, ае, т. [саітов] «лысый» про¬ 
звище К. Мадія, друга Цезаря. 
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оаітевео,-8, [саіупя] плѣшивѣть, 
СаГпвІоя, родовое имя. 
оаітііівв, еі,/. [сяітш] плѣшивость. 
саІѵШшп, іі, п. лысина, плѣшь. 
оаіѵог,-3. 4ероп. 1) уклоняться 
увертками, увертываться; 2) обманы¬ 
вать. 

оаіѵисц аф. лысый, плѣшивый. 
1. о&іх, сіе,/, (рѣдкот.)известковый ка¬ 
мень, известь; с. ѵіѵа, негашен наяизв.; 
въ древн. времена конецъ ристалища 
обозначался бѣлымъ знакомъ (известью 
и мѣломъ) отт. саіх ігор. = конецъ, 
предѣлъ, цѣіь, а<1 саісеш регѵепіге; 
а саісе аб сагсегея геѵосагі = возвра¬ 
титься къ началу. 

2. оаіж, сіе, /. (рѣдко т.) пята, пятка; 
саісеа гетіііеге, саІсіЬпв реіеге = 
лягаться. 

Саіусайпов, і, т. мысъ и рѣка въ 
Киликіи. 

Саіусіоп, оніа, /. гл. городъ Этоліи; 
отт. а) СаІудопІв, ібів, оф. /«и. у. 
каледонскій, «в = Беіапіга; о) 
СаІуЛопіоя, оф. С. Ъегов=*Ме1еа$ег; 
С. апшів = АсЪеІоив; ге#па С. = 
царство Діонеда въ южн. Италія. 

Саіутпе, ев, /. островъ на Эгейскомъ 
морѣ близъ о-ва Родоса. 

Саіурво, ив, и [рѣдко] бпія, /. ннмФа на 
о-вѣ Огигін, дочь Атласа, 

саіух, у сіе, т. 1) почка; цвѣточная 
чашечка; 2) кожица, шелуха, 

сатага = вашего. 
Сатагіпа, ае, /. городъ на юго-западн. 

берегу Сициліи. 
СатЪйпіІ топіѳв, горы между Ѳес¬ 
саліей) и Македоніею. 

СахпЪувеа, ів, т. 1) отецъ Кира, су¬ 
пругъ Манданы; 2) сынъ и преемникъ 
Югра старшаго, 

сатѳііа, ае,/. чаша, бокалъ, 
еатѳіорагйаіів, ів, /. камелопардъ, 
жираФФа. 

овтѳіов, і, т. верблюдъ. 
Сетёпа, ае, /. 1) = шиаа; 2) ігор. 
пѣснь. 

еатѳга, ае, /. 1) сводъ; 2) судно съ 
коробчатою палубою (у понтій цевъ). 

Сатёгіа, ае, /. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. Сатегіпив, аф. и зиЬві. -гіпі, 
бгшп, жители этого г. 

С&тѳгіпа = Сатагіпа. 
Свтегшот, і, п. городъ въ Умбріи; 

отт. а) С&шѳга, Не, аф. и Сатег- 
іов, іпт, т. жители г. К.; Ъ) Сатѳг- 
&Ш8, аф. 

СашШин, 1, т. Фамильное имя ^епіів 
Рпгіае. 

оыпітшя, і, «п. печь; ргоѵегЬ. оіешп 
аббеге сатіпо, масломъ валивать по¬ 
жаръ. 
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Сопитое, і, /. городъ на о-вѣ Родосѣ. 
Сатоепа = Сатѳпа. 
Сатрапіа, ае, /. область средней Ита¬ 

ліи; отт. Сатрапия и СатрапІ- 
оия, аф\; Сатрапі, огшп, т. жители 
этой области. 

оатревіѳг, аігів, ѳіге, аф. [сашрпз] 
1} полевой, на полѣ, на равнинѣ на¬ 
ходящійся, ЗсуіЬае сатревігев, игЬв 
с.; Іоса сатреѳѣгіа = ровныя мѣста; 
2) (сатрив 2.) принадлежащій, отно¬ 
сящійся къ Марсову полю, т. е. а) къ 
народному собранію, къ комиціямъ, 
сегіашеп с.; #гаііа с.; Ь) къ гимнасти¬ 
ческимъ упражненіямъ на М. полѣ: 
ргоеііа, ехегсііаііопев с.; отт. сат- 
ревігв, ів, п. (зс. теіатепіит) поясъ 
боЙЦОВЪ. 

оатров, і, т. 1) чистое поле, равнина, 
сатрі еі топіев; 2)=сатрив Магііив, 
Марсово поле въ Ринѣ, на борегу 
Тибра: а) для народныхъ собраній, 
отт. сатрив = сотіііа, огит, народ¬ 
ное собраніе: Гоге ботіла сатрі; Ь) 
для упражненій гимнастическихъ и 
военныхъ, отт. с&тров (ігор.) = по¬ 
прище, Ьопогія еі $1огіае сатрпв. 

оатйгоѳ, оф. внутрь загнутый. 
Сап&оѳ, ев,/, дочь Эола, 
оапаіів, іа, т. водопроводъ, каналъ; 

ігор. бігесіо сапаіе, прямою дорогою. 
сапоеШ, 5пш, т. рѣшетка, загородка; 

ігор. предѣлъ, граница; ехіга сапсеі- 
І08 е^гебі? выходить изъ предѣловъ, 

оапоег, сп, т. 1) ракъ; 2) ракъ — 
знакъ зодіака, отт. роН. = зной или 
югъ. 

Сапйатіа, ае, /. восточная гористая 
часть Иллиріи. 

оашіѳіа, ае, / [сашіео] свѣча. 
оашІѳІаЪгит, і, п. [сапбеіа] подсвѣч¬ 
никъ, канделябръ. 

оапДео, иі, — 2. 1) быть бѣлымъ, 
блестящимъ, еЬиг, Ьитѳгі сапбеиі; 
2) быть раскаленнымъ, іеггит с. 

оапсіеаоо, биі,— 3. [сапбео] 1) дѣ¬ 
латься бѣлымъ, блестящимъ; 2) рас¬ 
каливаться, іеггит сапбевсіі. 

оапйійаіогіов, аф. [сапбібаіив] кан¬ 
дидатскій. 

оапс1і<Шпія, аф. [сапбібив] одѣтый въ 
бѣлое платье, отт. зыЬві. сапбібаіив, 
і, т. домогающійся должности (по¬ 
тому что к. ходилъ въ бѣлой пипѣ) 
с. сопвиіагів или с. соввиіаіив, домо¬ 
гающійся консульства; ігор. с. ішшог- 
іаіііаіів, стремящійся къ безсмертію. 

оапсіИе, ааѵ. [сапбібив] бѣло; ігор. 
чистосердечно, искренно. 

оапДісІйІия, аф. [сіетіп. отъ сапбібив] 
бѣленькій. 

о ап сіісіия, аф. [сапбео] 1) бѣлый, бѣ- 
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лыЙ какъ снѣгъ, ослѣпительной бѣ¬ 
лизны, соіог, Ь&гЬа, іода, піѵе сажіі- 
сііогев е^ш; Ъ) ігор. блестящій, пре¬ 
лестный, солѵіѵіит, БМо, с. еі риІсЬег 
риег; с) роёі. = сашіісіаіиа, одѣтый 
въ бѣлое платье, ІигЬа с.; 2) ігор. 
чистый, ясный, свѣтлый, ѵох с., делпа 
сіісепсіі с.; росі. Еаѵоліі сапс1і<1і = 
очищающіе воздухъ; Ь) чистый, ис¬ 
кренній, честный, безпристрастный, 
апіпшв, іпдеиіит, ^(Іех. 

оапсіог, бгіа, т. [сашіео] 1) бѣлизна, 
блескъ, с. піѵіа, воііз; Ь) ігор. кра¬ 
сота, с. согрогів, е^иі; 2) ігор. чи¬ 
стота языка, ясность, изящность, Іл- 
ѵш8 ід паггагніо сіагіааіті сап(1огІ8; 
йісаіла с.; 6) (о характерѣ) простота, 
искренность, апіті с.; ѵегііаа еі с. 

оапео,-2. [садив] быть сѣрымъ, 
особл. быть сѣдымъ; сапѳпа, сѣ¬ 
дой- 

оапѳрЬогоѳ, і, /. женщина носящая 
на головѣ корзину, особл. ріиг. = а) 
дѣвипы въ Аѳинахъ, въ извѣстные 
праздники носившія въ процессіи 
святыню Цереры или Паллады; 5) 
изображенія ихъ = статуи, 

оапѳѳсо, иі, — 3, [сапео] 1) сѣдѣть; 
2) = ведезсеге, старѣть, 

сапіойіа, ае, /. [йетіп. отъ сапіа] 1) 
собачка; 2) Снрій, Песья звѣзда. 

С&шсііив, родовое иия. 

Сапіпіив, родовое имя; отт. Сапі- 
піапиѳ, аф. 

оапіпия, аду. [садіѳ] собачій. 
0&ПІ8, І8, сотт. 1) собака; 2) Сирій, 
Песья звѣзда, С. та,)*ог еі тіпог, 
Большой и Малый Песъ; 8) (въ иірѣ 
въ кости) самый неудачный бросокъ 
(паденіе костей). 

О&півігшп, і, п. корзина. 
оапШѳв, €і, /. [салив] сѣдина, сѣдые 

волосы. 
О&ппа, ае, /. камышъ, тростникъ; 

ігор. (роёі.) дудка, свирѣль. 
е&пп&Ыв, 18, /. конопля. 
Сапп&ѳ, агит, /. мѣстечко въ Апуліи; 

отт. С&ППѲП8І8, е, аф\ 
СаппіпѳГ&іев, іит, т. племя въ Гал- 

лін бельгійской. 
оапо, сесші, сапіит, 3. ітйгапв. пѣть, 

сеІеЬгаге Геаіит садеікіо, аѵев сапипі; 
Ь) сит аЫаі. іпвігит. = играть, с. іі- 
Ый, игр. на Флейтѣ; с. ЯгііЬиз, игр. на 
цитрѣ; с) звучать, іиЬае со^пиа^ие 
сесідегипі; сіаваісиш или аідпит саніі 
см. 2, й. 2) ігапв. пѣть или — сочи¬ 
нять, с. сагтеп, ѵегвиз; Ь) воспѣвать, 
с. геде8 еі ргоеііа; с. ѵігогит Іашіеа 
аЦие ѵігіиіев; с) огасиіит, ѵаіев сапіі 
аіщиісі (или аіциісі іиіигит еаае) = 
предвѣщаетъ, предсказываетъ (про¬ 

рицанія были въ стихахъ); ф іегт. і. 
с. ЬеШсшл, сіаввісит, аідпит или 
(аЪвоІ) сапеге — трубить, дать сиг¬ 
налъ; с. гесеріиі, трубить къ отсту¬ 
пленію, или ітрегв. гесеріиі сапіі, 
трубятъ, даютъ сигналъ къ отсту¬ 
пленію. 

Сапорив, і, т. городъ въ нижн. Егип¬ 
тѣ; отт. а) Сапорѳив и СапорІоив, 
оф. Ь) Сапорііаѳ, агит, т. жителя 
этого г. 

сапог, бгІ8, т. [сало] 1) пѣніе, гев еві 
ЫапІа — сапог; с. судпі, лебединое 
пѣніе; 2) звонъ, ввуки, с. Іугае; Маг- 
ііив саиог аегіа = с. агтогиш. 

оапйгив, оф‘. [сапог] благознучный, 
звучный, звонкій, ѵох впаѵіа еі с.; 
роёі. іигЬа с. = іиЬісіпев; аеа с. 
= іиЬа. 

СапіаЬгіа, ае, /. сѣверная часть Испа¬ 
ніи; отт. СапіаЪѳг, Ьгі, т. житель 
К. и СапіаЪгіоия, аф. 

оапіатѳп, Іпіз, п. [сапіо] волшебная 
пѣсня. 

сапѣѳгіив, іі, т. меринъ, лошадь; рго- 
ѵегЬ. тідіте сапіегіит іп Гоааат (ас. 
(ЦДсе) = безъ нужды не подвергай 
себя опасности. 

сапіЬагів, Міа, /. шпанская муха. 
оапІЬ&гиа, і, т. винная кружка; в. 
чаша; 2) родъ морской рыбы. 

о&пІІсшп, і, п. [сало] 1) пѣсня; 2) (въ 
комедіи) пѣніе-соло подъ звуки флей¬ 
ты, сопровождаемое пантомимою. 

сапШѳпа, ае,/. [сапіо] пѣсня, особл. 
всѣмъ извѣстная, старая пѣсня, 

еапііо, опія,/, [сало] 1) пѣніе—пѣснь; 
2) волшебная пѣсня, магическое изре¬ 
ченіе. 

оапіііо, 1. [сапіо] часто пѣть, сагтеп; 
с. сит аіщио. 

Сапііит, іі, п. юго-восточн. оконеч¬ 
ность Британіи. 

оапііипойіа, ае, /. [йетіп. отъ сапііо] 
пѣсенка. 

оапіо, 1. [сапо] 1) іпіг. пѣть, атеа саа- 
іаиі, с. іи асела; Ь) сит аЫаі. іпзігит. 
= играть, с. ііЬіѣ, игр. на Флейтѣ; с) 
звучать, раздаваться, Ъисіпа, ііЬіа 
сапіаі; 2) ігапв. пѣть или сочинятъ, 
сагтеп, тегаиа; Ь) воспѣвать, про¬ 
славлять, Саевагет, йѳит; с) роёі. 
— обвораживать, околдовывать, Ьег- 
Ьае саліаіае. 

оапіог, бгІ8, т. [сало] пѣвецъ; ігор. 
сап іо г іогтиіагит, безсмысленно чи¬ 
тающій, повторяющій ф.; с. ЕирЬо- 
гіоліз, чрезмѣрный хвалитель Э. 

сапігіх, ісІ8,/. [сало] пѣвица, 
о&піив, из, т. [сало] 1) пѣніе, Ьоті- 

пит, аѵіит, Ь) = звуки, іиЬагит сі- 
іѣагае; 2) пѣсня чародѣя, волшебная 
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пѣсня, сапіиа е сапа 1<ш&т йейисіі; 
8) — прорицаніе, см. сапо, 2. с. 

Сапиіѳ^ов, родовое имя. 
оапиа, оф. 1) сѣрый, Іираа; 2) сѣдой, 

сарШав; отт. еиЪві. с&пі, 5тт, т. 
сѣдые волосы; Ъ) = старый. 

С&пйвіпт, іі, п. городъ въ Апуліи; 
отт. Сахшвшив аф. и Салившіе 
огип^ о», жители этого г. 

оарасіѣав, иів, /. [сарах] виѣстижость, 
вмѣстительность, емкость. 

Сарапбйв, еі, т. одинъ изъ семя ге¬ 
роевъ, предпринявшихъ походъ про¬ 
тивъ Ѳивъ; отт. Сарапѳив, и пЗіиа, 
аф. 

о&рвх, асів, лф. [саріо] 1) уемистый, 
вмѣстительный, просторный, игпа, 
ёолша, сігсиа; 2) ігор. способный къ 
воспринятію, воспріимчивый, апгеа, 
іп^епішп, апітпив с. асі ргаесеріа; Ь) 
способный, с. ітрегіі, снос, властво¬ 
вать, повелѣвать. 

оарѳ<1о,іш8,/. [саріо] жертвелнаяч&ша. 
оареёипсйіа, ае, ]. [сктіп. отъ саре- 

ёо] жертвенная чашечка. 
оареііа, ае, /. [<іетіп. отъ сарга] ко¬ 

зочка. 
Сарѳпа, ае, /. городъ въ Этруріи; 

отт. 1) Сарѳпаа, аіів, аф. и Сарѳ- 
паіѳв, іпт, т. жители г. К. 2) Сар§- 
пив, оф.; рогіа Сарѳпа, кап. ворота 
древняго Рима. 

е&рѳг, ргі, т. 1) козелъ; 2) ігор. (роёі.) 
козлиный запахъ. 

еарѳвво, віуі (аіі), зііит, 3. [саріо] 
хватать, браться ва —, с. сіЬит, аг- 
та; ігор. а) приниматься ва — особл. 
горячо, съ усердіемъ: с. Ъеііит, геш- 
риЫісат; с. Ъеііит асіѵеппв Аеіоіоа, 
предпринять в. противъ Э., отт. с. 
^а^ат = бѣжать; с. вресіаспіит оси- 
1І8, пользоваться зрѣлищемъ; сареа- 
аппі посіет іп сааігіа Іиіат = прово¬ 
дятъ —; Ь) = спѣшить, Меіііат, Иа- 
Ііат, въ И. с) = стремиться къ —, 
апітоя сареааіі вирегіога. 

СарЬ&гбйв, еі, т. мысъ на южномъ 
берегу о-ва Эвбеи. 

о&ріііатѳпіит, і, п. [саріііиа] волосы, 
особл. накладные в., парикъ. 

еаріііаіив, оф. [сарШив] покрытый 
волосами, обросшій в. 

еарШш, і, т. (соііесі.) волосы. 
С&ріо, сёрі, сарішп, 3. 1) брать, взять, 

аіщш'ё тапа, іп тапат; ігор. с. ехет- 
ріпт ех аіщпо, взять пр. съ кого; 
шеіов те саріі, страхъ меня беретъ; 
с. оссааіопет, воспользоваться слу¬ 
чаемъ; с. соп8І1шт — рѣшиться; Ъ) 
взять = получить, ресипіаш аЪ аіі- 
дио; с. сопаиі&іит; Іевіатепіо аіциіё 
с. (по завѣщанію); с. &1огіат, просла¬ 

виться; с. ёеігітепітп, понести убы¬ 
токъ; с. аотпит, спать; с. чпіеіеш, 
отдыхать; с. Іаеііііат, радоваться; с) 
вы-избрать, с. Іоспт сааігіа, для ла¬ 
геря; Іегт. і. с. аіщи&т (ѵіг^іпет) 
ѵевіаіет, въ весталки; с. аіциет Йа- 
тіпет; ё) взять = овладѣть, с. иг- 
Ъет, сіаввет; ігор. ваііеіав еит саріі; 
по8 вегѵііпіів оЫіѵіо серегаі = мы 
забыли рабство; е) = поймать, с. атев, 
рівсев; особл. взять въ плѣнъ, Ъовіет, 
аі^ает тіѵпт; саріпв, плѣнный; отт. 
(ігор.) сареге — плѣнять, увлекать, 
очаровывать: рісіига пов саріі; с. аіі- 
^иет ёиісейіпе уосів, огаііопе; саріпв 
тіаегісогёій; с. апітит аііс^ив; /) 
достигать, с. іпвиіат, рогішп; 2) вмѣ¬ 
щать въ себѣ, ёоіпиа еов поп саріі; 
ріапіііез ехегсііит ѵіх саріі; ігор. Ііа- 
Ііа атепііат е]ив поп саріі (слишкомъ 
мала для —); Ь) ігор. быть въ состоя¬ 
ніи сносить, переносить, выдержи¬ 
вать, согрпа саріі опега; шш8 апітив 
ёиогшп поп саріі Гогіипат; с. т&рті- 
Іиёіпет Гогіипае, ёоіогіз; с) быть въ 
состояніи понимать, постигать, тепа 
еогшп Ъос поп саріі; 8) (рте. сит 
аЫаі.) сарі аіщиаге, лишиться чего-л., 
аііего осиіо саріпв езі, онъ лишился 
одного глаза; тепіе саріпв, умали¬ 
шенный, 

оаріѳ, Тйіа, /. жертвенная чаша, 
оарівіго, 1, [саріаігшп] взнуздывать, 

надѣвать недоуздокъ, 
сарівігит, і, п. недоуздокъ, 
оарііаі, аіів, п. [сариі] уголовное пре¬ 

ступленіе. 
оарііаіів, е, аф. [сариі] 1) касающійся 
до головы, до жизни, геа с. дѣло уго¬ 
ловное; роепа, аирріісіит с., смертная 
казнь; отт. 8иЪ&. сарііаіе іа, п.^=са- 
рііаі, уголовное преступленіе; Ь) весь¬ 
ма опасный, смертельный, тогЪиз, 
іпітісиз, оёіит; 2) (рѣдко) капиталь¬ 
ный = отмѣнный, отличный, ш#е- 
піпт; всгіріог с., важнѣйшій п. 

СарІІІит, іі, п. городъ на о-вѣ Сици¬ 

ліи, отт. СарШпив, оф. 
с ар Шит, іі, п. нагрудная перевязка, 
фуфайка. 

оарііо, ошв, т. [сариі] имѣющій боль¬ 
шую голову, толстоголовый. 

СаріІбИит, іі, я. Капитолій, вершина 
топііз СаріІоІІпі, (одного изъ семи 
холмовъ Рима) съ храмомъ Юпитера, 
отт. = храмъ Юп.; Сарііоііпив, 
оф. Іиёі Сарііоііпі, игры въ честь 
Юпитера. 

оарііиіаііт, адх>. [сарііиішп] касаясь 
главнаго, сокращенно, 

оаріійіит, і, п. [сараі] 1) головка; 2) 
глава, отдѣленіе. 



В2 оаро оариі 

оаро, ош8, ія. каплунъ. 
СаррайбоІа, ае, /. область М. Азіи; 
отт. Саррасіох, бсів, ія. житель К. 
и Саррабооіив, оф\ 

сарга, ае, /. [сарег] 1) коза; Ъ) роёі. 
= козлиный запахъ; 2) звѣзда въ 
созвѣздіи арктурѣ; 3) Саргае раіов 
ши Саргеае р., мѣсто на Марсовомъ 
полѣ, гдѣ исчезъ Ромулъ. 

Саргагіа, ае, /. [сарга] 1) островъ на 
югъ отъ Ваіеагіз тіцог; 2) о-въ на 
сѣв. отъ Корсики. 

еаргагіия, іі, ія. [сарга] пасущій козъ, 
пастухъ. 

оаргѳа, ае,/. дикая коза; Саргеае р&- 
ІП8, см. сарга, 3. 

Саргеае, агат, /. островъ близъ бере¬ 
га Кампаніи яын. Саргі. 

оаргеоіив, і, ія. [сарег] 1) дикій ко¬ 
зелъ, серна; 2) іегт. і. (въ архит.) под¬ 
пора, подкосъ. 

оаргіоогпив, і, т. [сарег-согпи] козе¬ 
рогъ. 

оаргіПсхш, і, /. 1) смоковница, Фиго¬ 
вое дерево; 2) смоква, Фига. 

оаргі&ёшів, аф\ [сарег-^і^по] рожден¬ 
ный отъ козы, КОЗІЙ, 

оаргітиі^ив, і, т. [сарга-тпі^ео] ко¬ 
зодой. 

оаргіхшв, аф\ [сарег] козлиный, козій; 
ргосегЪ. бе Іапа саргіпа гіхагі =» спо¬ 
рить о пустякахъ. 

еаргі-рѳа, ёбів, аф. козлоногій, съ 
козлиными ногами. 

еарва, ае,/. ящикъ (особл. для книгъ и 
документовг). 

Сарва, ае, /. городъ въ Африкѣ; отт, 
Сарвѳпвѳе, іпт, т. жители г. К. 

оарвйіа, ае,/. [йетіп. отъ сарва] ящи¬ 
чекъ, шкатулка, 

оарвав, і, т, ящикъ; клѣтка, 
оаріаііо, 5пів, /. [саріо] 1) домога¬ 
тельство, стараніе достать, получить; 
с. іевіатепіі, домог. наслѣдства; с. 
ѵегЪогшл = привязка къ словамъ, 
словопреніе; 2) іегт. і. (въ фехтов.) 
ФИНТЪ. 

оаріаіог, <5гів, т. [саріо] домогающійся, 
добивающійся, геі а1іси]ав, чего-л., 
особл. хитростію домогающійся на¬ 
слѣдства. 

сарііо, бпіа, /. [саріо] 1) уловка, хи¬ 
трость; 2) ложное заключеніе, со¬ 
физмъ. 

оарНове, асіѵ. [сарііовпя] обманчиво, 
хитро, лукаво. 

оаріібвив, аф. [сарііо] 1) хитрый, об¬ 
манчивый, лукавый; 2) сбивчивый, 
софистическій; отт. виЪві. оарііова, 
б гит, п. софизмы. 

сарііипойіа, ае, /. [сістіп. отъ сарііо] 
1) ловушка, затрудненіе; 2) софизмъ. 

оаріітііАв, Біів, /. Гсаріітия] плѣнъ 
(о предм. неодугиевл.) завоеваніе, за¬ 
нятіе, с. игЪіа. 

саріітив, оф. [саріо] 1) пойманный, 
взятый въ плѣнъ, часто вйЬві. сар- 
1ітп8, -та, плѣнникъ, -нмца; Ъ) роёі. 
= принадлежащій военноплѣннымъ, 
с. стог, ЬаЬііпв (военноплѣнныхъ); 
2) (о предм. неодугиевл.) взятый у не¬ 
пріятеля, завоеванный, патев, а^гі с. 

оаріо, 1* [саріо] хватать, стараться 
достать, поймать, гнаться за — до¬ 
могаться; с. оссазіопет, стараться 
уловитъ случай; с. гіаит, стараться 
возбудить смѣхъ; с. аегтопеш аіісп- 
Іиа = подслушивать —; с. іевіашепіа, 
хитростію домогаться наслѣдства; с. 
аіщиеш, стараться расположить кого 
въ свою пользу. 

оарійга, ае, /. [саріо] 1) ловленіе, ло¬ 
вля; 2) (сопсг.) добыча; 5) прибыль, 
пожива. 

оаріов рагіср. гл. оаріо. 
О&ріив, па, ія. [саріо] хватаніе; ігор. 

воспріимчивость, способность: Оеіа 
поп таіпа, иі ѳві саріпа аеггогпт = 
на сколько рабъ можетъ бытъ поп 
та1п8; сіуііав атріа, иі с. еаі Оегта- 
погпт, по понятію г. 

Сариа, ае,/. гл. городъ Кампанія. 
оарйіив, і, т. [саріо] 1) рукоятка; 2) 

(рѣдко) гробъ. 
сариі, ріііа, п. 1) голова, с. арегіге, 
обнажить г., снять шляпу; с. орегіге, 
накрыться; сарііа сопіегге — пере¬ 
шептываться; Ъ) верхняя мдм главная 
часть чего-либо: с. соіптпае, рара- 
ѵегів: с. &4иае, йитіпів, источникъ 
ши (рѣдко) устье; 2) (роге, рго іоіо) 
= человѣкъ, лице, с. ІіЬегшп, гібі- 
спішв, тіііввітпт; аепоа потов іп са¬ 
рііа сопіегге (по шести на человѣка); 
8) = жизнь, сарііів регіспіот абіге, 
подвергаться крайней опасности; са- 
рііів сапва, уголовное дѣло; асспз&ге 
аіщпет сарііів, обвинять кого въ уго¬ 
ловномъ преступленіи (на смерть); 
батпаге сарііів, приговорить къ 
смертной казни; Ъ) (жизнь полити¬ 
ческая) сумма всѣхъ правъ граждан¬ 
скихъ: сарііів бітіппііо тахіта, ли¬ 
шеніе всѣхъ правъ гражданина; са¬ 
рііів біт. тіпіта, ограниченіе извѣст¬ 
ныхъ правъ гр&жд. 4) глава, началь¬ 
никъ, предводитель, сарііа соіуига- 
ііопіа; ^иі сарііа гегпт ег&пЦ с. по- 
тіпІ8 Ьаііпі; Ь) главная часть, главн. 
дѣло, сариі еві новее гетриЪІісат; 
Іпя ш$гит егаі соепае сариі; сароі 
огаіогів еаі еіс. главная обязанность 
оратора — ; с. Піетагшл, главное со¬ 
держаніе, сущность — с) главное 



Сапно Сару* 

мѣсто, главн. городъ, ТЬеЪае сарпі 
іоііия Огаеоіае; Ргаепезіе с. ЪеШ; ф 
глава, отдѣлъ, сариі ргітиш, ехіге- 
тит; е) главная сумма, капиталъ. 

Сарув, уоз, т. 1) отецъ Анхиза; 2) спут¬ 
никъ Энея; 3) восьмой царь Альбы. 

С&гев, ем. Сагіа. 
С&гаіів, із,/. городъ на о-вѣ Сардиніи, 
нин. СадНагі; отт. о) СагаШапшц 
оф. м зиЬві. -Коі, бгшп, т. жители 
г. К.; Ь) Сагйіѳв, іот, пи мысъ близъ 
г. К. 

СагаШІв, ів/. озеро въ Пизидін, въ Азіи. 
оагЪавеив, и аіпав, -зав, аф. [сагЪазив] 
ПОЛОТНЯНЫЙ. 

оагЪ&вив, і, /. (рі. о&гЪаза, бгиш) 1) 
тонкій ленъ; 2) тонкое полотно; ігор. 
что сдѣлано изъ полотна, особл. рЫг. 
оагЪааа — о) платье; Ъ) занавѣсъ; 
с) парусъ. 

оагЪо, 5шв, т. уголь. 
оагЪопагіиа, іі, пи ГсагЬо] уголыцнкъ. 
оагЪапойіив, і, т. [йетіп. отъ сагЪо] 

1) уголёкъ; 2) = драгоцѣнный ка¬ 
мень, карбункулъ; Ъ) вередъ, карбун¬ 
кулъ. 

оагсѳг, ёгіз, ж. 1) темница; ігор. = 
преступники: еЯпсіізіі сагсегет іп 
те; 2) особл. рЫг. рѣшетка, заго¬ 
родка въ ристалищѣ, отт. ігор. на¬ 
чало. 

оагсЪѳвіит, іі, п. питейный сосудъ, 
бокалъ съ ручками. 

Сапіасеа, шп, т. кардакх, родъ пер¬ 
сидскихъ войскъ. 

Сагйѳа, ае, /. [саг(іо] богиня-храни¬ 
тельница. 

Сагйіа, ае, /. городъ въ сѣв. части 
Херсонеса ѳракійскаго; отт. Саг- 
(Напив, аф. 

оагйі&оав, аф. тогЬиз с. желудочная 
болѣзнь; Ьото с., больной желуд¬ 
комъ. 

еагйо, шіз, т. 1) дверной крюгь; роёі. 
сапііпет тегіегѳ, отворить дверь; 2) 
ігор. поворотъ «мм предѣлъ, граница, 
черта разграниченія, рготопіогіпт 
Шші ѵеіпі с. ѣаіі; с. аппі, лѣтній по¬ 
воротъ солнца; с. соеіі или тип(1і, 
полюсъ; ^иа^ио^ сагсИпез тшкіі, че¬ 
тыре страны свѣта; Ь) около нею 
что-н. вращается — самое важное, 
главное обстоятельство, с. Ііііихп; с) 
критическій моментъ, Ьапсі іапіо ге- 
гит сагбіде сеззаЪіі; сагсіше аитто 
тегіі, находиться въ самомъ крити¬ 
ческомъ положенія. 

Оагсіо.-опі*, /. городъ въ сѣв. части 
Испанія. 

оагйпшц і, т. волчецъ чертополохъ 
трава. 

оаге, айѵ. [сагпз] дорого. 
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оагѳсіит, і, п. [сагех] мѣсто, порос¬ 
шее осокою. 

с&гѳо, гиі, — 2. (сит. аЬЫ.) 1) не 
имѣть, быть лишеннымъ, с. Іс^иешііГа- 
сиііаіе, потіпе, ІіЬегіаіе, ѳеро1іиг&; 
2) = обходиться безъ —, отказы¬ 
ваться отъ —, с. ѵіпо, сіЬо; с. аті- 
сопіт іаси11аііЪив; не пользоваться 
средствами, помощію друзей; с. вепаіи 
= не ходить въ сенатъ; Ротр^ив 
с&гѳі іого^=не показывается на пло¬ 
щади.^ Гиі. рагіср. оагііигш. 

оагѳх, ісІ8, /. осока (трава). 
Сагіа, ае, /. область на юго-западн. бе- 
регу М. Азіи; Саг, агіз, т. житель 
Карій, отт. Сагіоиа, оф. 

оагіоа, ае, Л фиге. 

оагіѳв, еі,/. гнилость, 
оагіпа, ае, /. 1) киль корабля, днище: 

ігор. (роге рго іоіо)=корабль, судно; 2) 
Сагіпаѳ, агшп, /. кварталъ древн. 
Рима со многими прекрасными зда¬ 
ніями, напр. Помпея, 

оагіовив, оф. [сагіев] гнилой, моаглыЙ 
оагів, ИІ8, /. морской ракъ, 
оагііав, ЗДіз, /. [сагпв] 1) дороговизна, 

аппопае, тіпі; с. пшпогпт = без¬ 
денежье; 2) ігор. уваженіе, любовь, 
с. раігіае (реп. оіу.) л. къ отечеству; 
с. ^иае езі іпіег паіоз еі рагедіез; 
іапіа арші отпев іиі сагііаз (л. къ 
тебѣ); рѣдко сит дсп. виф. с. Ьоті- 
пшп, сітіит, л. людей, гражданъ; Ь) 
разе, любовь, которою кто пользуется, 
впссебеге іапіде сагііаіі Ніегопіз,бытъ 
преемникомъ столь любимаго Г. 

С&гтёіии, і, т. горы въ Палестинѣ; 
Рготопіогішп Сагтеіит, мысъ на бе¬ 
регу Финикія. 

оагтѳп, шіз, п. [сапо] 1) пѣсня, стихо¬ 
твореніе, стихи, сагтіла Ваііопш, с. 
еріешп; с. іатозит, сатира; Ь) — зву¬ 
ки, с. Іутае, сііѣагае: 2) = нарѣченіе 
оракула (въ стихахъ), прорицаніе, с. 
ш ИЬгіз ЪіЪуІІшіз іпуепішп; Ь) вол¬ 
шебная пѣсня: с) Формула напр. при¬ 
сяги, закона, аіго ^ио<Іат сагтіде ]и- 
гаге; Іех Ьоггетіі сагтіпіз; с. говаііопіз. 

Сагтепіів, ів, или -и, ае, /. [сагтеп] 
прорицательница, пророчица, мать 
Эв&ндра, прибывшая съ нямъ изъ 
Аркадія въ Лаціумъ и пользовавшая¬ 
ся впослѣдствіи божескими почестя¬ 
ми; отпи Саппепіаііз, е, оф. особл. 
рогіа С. у подошвы холма Капиго- 
лянскаго; Сагтѳпіаііа, іот, п. 
празднество въ честь К. 

оаппіпо, 1. чесать (шерсть). 
Саппо, бпіз, /. городъ въ Испаніи, 
нын. Саппопѳ, въ Андалузіи; отт. 
Сагтопепвѳв, іот, т. жители это¬ 
го г. 
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Саша, ае,/. — Сагсіѳа. 
Сагпѳасіѳв, ів, т. греческій философъ; 

отт. Сагпѳайѳив, и сішв, аф. 
Сагпі, огит, т. племя кельтійское въ 

восточн. части Альпійскихъ горъ; 
отт. Сагпіоив, оф. 

сагпііѳх, Ісі8, т. [саго-Гасіо] палачъ; 
ігор. мучитель; часто бранное слово = 
мошенникъ, подлецъ. 

о&гпШоіпа, ае, /. [сагпіГех] 1) долж¬ 
ность палача, Гасеге с. исправлять 
д. и.; 2) мѣсто пытки, застѣнокъ, 
бисіив іп ег&авіиіит еі с.; 3) пытка, 
мука, мученіе, виЬіге ^иашѵІ8 сагпШ- 
сіпат. 

оагпШоо, 1. [сатіГех] казнить смертью, 
отрубить голову. 

оагпів, із, /. древн. ф. = саго, гпіз. 
еагпоаив, ад/ [саго] мясистый. 

оагпйГѳх, бсіпа, см. оагаНѳх, -йсіпа. 
Сагпипіит, і, п. городъ на Дунаѣ въ 
Панноніи. 

Сагпйіеѳ, иш и іі, <5гит, т. племя въ 
Галліи кельтійской. 

саго, піз, /. 1) мясо; 2) мякоть; Ігор. 
безсиліе, надутость, огаііопіз. 

СаграШив, і,/. островъ на Эгейскомъ 
морѣ; отт. -іЪіив, аду. 

сагрепіит, і, п. коляска, повозка о 
двухъ колёсахъ. 

Сагрѳіапі, или -рЗвіі, бгиш, т. племя 
въ Испаніи, въ области Сагрѳіапіа, 
ае, /. 

Сагрі, бгит, т. племя въ Даніи. 
оагро, рзі, ріат, 8. (рвать мало по-жа¬ 

лу, братъ по-немногу) 1) срывать, ро¬ 
та, Йогез, Гоііа сіе (ех, аЬ) агЬоге; Ь) 
отщипывать, ѣсть, е^иі сагрипі дга- 
теп, ЬегЪав; с. еасат; ігор. а) вку¬ 
шать, наслаждаться, с. #аи<ііа; с. аи- 
гая ѵііа1ев=жить; с. вошпо8=спать; 
Ь) извлекать, пыбирать, с. аІЦиісі ех 
Ыв ІіЬгів; с. раисоѳ а(і роепаш; с) ма- 
ло-по-малу пройти, пролетѣть, про¬ 
бѣжать: с. ѵіат, ііег, таге, аёга аііа; 
с. виргетит ііег = умирать; 2) (раз- 
лахая цѣлое на части) рвать, щи¬ 
пать, Іапат; роёі. с. ѵеііега, репзит 
= прясть; Ь) раздѣлять, раздроблять, 
разлагать, ехегсііит іп тикав рагіез; 
с. йиѵіит (каналами); с. сіЬоа сіі^іііз; 
ігор. а) истощать, изнурять, ѵігев, 
согриз; сагрі сигй, і&пі (= атоге); Ь) 
не давать покоя, безпрестанно напа¬ 
дать, Ьозіів сагріі Котапоз; с. поѵівві- 
тоа или поѵіззітит артеп (аріер- 
гардъ); с) порицать, осуждать, поно¬ 
сить, аіідиеш таіесіісо бепіе, с. гесіе 
Гасіа; сагрі тіШит ѵосіЬив; с. Гатат 
ѵііапщие. 

оагрііт, ад/г. [сагро] 1) по частямъ, 
отрывками, геа Котапоа с. регасгі- 

Ьеге; 2) въ разныхъ мѣстахъ, съ раз¬ 
ныхъ стороны Ьовіев с. а^ртебі; 3) 
въ разныя времена; сііішаві аиаі сагр- 
ііт еі віп^иіі. 

Саггаѳ, агит, /. городъ въ Месопота¬ 
міи. 

оаггйоа, ае, /. дорожная карета, по¬ 
возка о четырехъ колёсахъ, 

еаггив, і, т. ріъдко -пт, і, п. телѣга. 
Сагвѳоіі, огит, т. городъ въ Лаціумѣ; 

отт. -І5ші8, оф. 
Сагвйі&ѳ, агит^ / городъ въ Умбріи; 

отт. Сагвиіапит, і, п. помѣстье 
близъ г. К. 

Сагіё)а, ае,/. 1) городъ въ южн. Испа¬ 
ніи; отт. Сагіедапив и Сагіеіѳи- 
вів, е, аф. 2) городъ въ сѣверо-вост. 
части Испаніи. 

СагіЬаѳа, ае, /. городъ на о-вѣ Кеосѣ; 
отт. СагіЪѳіив, и СагШаеив, аф. 

СагІЬа$о, Іпіа,/. 1) городъ на сѣв. бе¬ 
регу Африки; 2) С. поте, городъ на 
юго-вост. берегу Испаніи; отт. Саг- 
ІЬедІпіепвів, с, аф. и зиЪзі. -піеп- 
аез, іит, карѳагеняне. 

оагШадо, іпіа,/. хрящъ, 
оагипойіа, ае, /. [саго] кусочекъ 

мяса. 
оагив, аф. 1) дорогой, рівсів, аппопа; 

гев сага еві ігесепіів тіпів, стбнть 
300 м. 2) Ігор. любезный, милый, 1і- 
Ьегі, рагепіев. 

Сагѵѳпіиго, і, «. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. -ійпив, аф. 

Сагуаѳ, агит, {. мѣстечко въ Лаконіи 
съ храмомъ Діаны. 

Сагувіов, і, /. 1) городъ на гожн. бе¬ 
регу о-ва Эвбеи; отт. -аіепа, и -ііпв, 
аф. и зиЬзі. Сагувііі, огит, т. жи¬ 
тели г. К. 2) городъ въ Лигуріи, 

оааа, ае,/. хижина, 
оавоид, аф. старинный, древній, 
савѳоіив, і, т. детіп. отъ оавѳив. 
оавѳив, і, т. сыръ. ? 
оавіа или оаввіа, ае, /. дикая корица, 

душистая кассія. 
СавШпит, і, п. городъ въ Кампаніи; 

отт. Савіііпаіѳв, пт и -пепвеа, іит, 
т. жители г. К. 

Саѳігшт, і, п. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. Савшав, аіів, аф. 

Савіив, іі, т. гора въ Египтѣ на гра¬ 
ницѣ Аравіи. 

Саврбгіа, ае,/. городокъ сабинскій. 
Савріит таге или реіарта, Каспій¬ 

ское море; отт. а) С&вріив, аф. 
топе С., горы между Арменіею и 
Мидіею съ узкимъ проходомъ: С. ру- 
1&Ѳ, или Савпіаѳ, 5гит, /. и С. ѵіа, 
С. сі&иаіга; Ъ) Савріі, огит, т. или 
Савріапі, огит, т. жители береговъ 
Каса. моря. 
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С888&ШІГ8, ае, /. дочь Пріама, царя 
троянскаго; прорицательница бѣдъ. 

С&88Ѳ, адя>. [саваив] тщетно. 
088868, іит, т. охотничья тенета, сѣ¬ 
ти; ігор. (роёі.)=а) паутина; Ъ) козни. 

0&88ІЕЦ см. оааіа. 
Саввіапив, см. Саявіив. 
0&881СІД, ав, /. = 0&88І8, І(ІІ8. 
Саввіоре, ев, /. 1) супруга КеФвя, 
мать Андромеды; 2) городъ на о-вѣ 
Корцирѣ. 

оаввІв, ів, т. [встрѣч. асе. и аМ]=088- 
868, ішп. 

0888І8, 1СІІ8, /. шлемъ; ігор. (роёі.) 
= война, раііепв ре!а$і еі саввісіш. 

С&вѳіиа, родовое имя; отт. С&ввіа- 
пив, аф. І». Саввіиа Ьоп$іпив Каѵіііиа 
былъ судьею и сдѣлался извѣстнымъ 
своимъ безпристрастіемъ и своею 
строгостію, отт. Саввіапив, ішіех 
= строгій судья. 

оаввив, аф\ 1) пустой, них; 6) роёі. 
(сит деп. ві аЫ.) лишенный, с. апітй, 
с. Іитіпе = мертвый; 2) ігор. пустой, 
тщетный, безполезный, с. соріа ѵег- 
Ъогит, с. циісісіат; іп саввит или іп- 
с&аеит = аІѵ. тщетно, безполезно. 

С&8І&11&, ае,/. источникъ у подошвы 
Парнасса въ Фокндѣ, посвященный 
музамъ и Аполлону; отт, СавШіия, 
аф*. 

оаві&пбб, ае,/. 1) каштановое дерево; 
2) каштанъ. 

оагіб, адл>. [саяіив] 1) чисто, безпороч¬ 
но, особ л• цѣломудренно, ѵіѵеге; 2) 
благочестиво, съ благоговѣніемъ, с. 
<1еов соіеге. 

еааІеНапив, аф*. [савіеііит] относя¬ 
щійся, принадлежащій къ укрѣплен¬ 
ному мѣсту; отт. виЪві. савіеііапі, 
огшп, т. находящіеся, живущіе въ 
укрѣпленномъ мѣстѣ. 

савібііаііт, оА?. [савіеііит] по крѣ¬ 
постцамъ, по укрѣпленіямъ. 

савіеііит, і, п. [йетіп. отъ сазігпіп] 
1) укрѣпленное мѣсто, крѣпостца; 
рИиг. укрѣпленія; Ь) роёі. домъ, по¬ 
строенный на горѣ, з&мокъ; 2) ігор. 
убѣжище, защита, ігіѣшіаі Арріі Лііі 
с. опшіит вееіегит. 

оавіЦаііо, опів, /. Гсавіідо] 1) пори¬ 
цаніе, выговоръ; 6) наказаніе; 2) с. 
агЪогпт, подчистка д. 

савѣідоіог, огія, т. [сазіідо] 1) пори¬ 
цатель, хулитель; 2) держащій строго 
(въ ежовыхъ рукавицахъ). 

оавѣдеаіогіив, аф. служащій къ пори¬ 
цанію, исправленію. 

савіідойів, рагіер. гл. савіі&о; 2) оф. 
узкій; ігор. ограниченный, стѣснен¬ 
ный. 

оавй&о, 1. 1) порицать, бранить, зе^пі- 

ііет Ьотіпшн, пітіат Іепііаіет; с. 
аіщиет уегЬів, (іісіів, Ъ) наказывать, 
аіщиет уегЬегіЬив; 2) ігор. удержи¬ 
вать, укрощать, обуздывать, рІеЬет, 
апіті (Іоіогет, ецшіт ігепів; 3) по- 
исправлять, с. сагтеп. 

оааіітопіа, ае, /. [савіив] 1) чистота, 
непорочность, особл. цѣломудріе; 2) 
безукоризненная нравственность. 

оавШаа, аіів, /. [савіив] чистота нра¬ 
вовъ, цѣломудріе. 

Сааіюг, бгІ8, т. сынъ Тиндара, царя 
спартанскаго и Леды, братъ Пол¬ 
лукса. 

О&віог, бгія, т. бобръ, 
оавіогешп, еі, п. бобровая струя, 
еавѣгѳпвів, е, оф*. [савіга] относящій¬ 

ся, принадлежащій къ лагерю, лагер¬ 
ный ; согопа с., вѣн. за вторженіе въ 
лагерь непріятельскій. 

0&8ІХО, 1. обрѣзывать, сашіаш, агЪогев; 
ігор. ослаблять, лишать силы, 

оавігит, і, п. 1) віпд. (рѣдко, чаще са¬ 
віеііит) укрѣпленіе; 2) обыкнов. ріиг. 
савіга, бгит, п. лагерь; с. аевііуа, на 
лѣтнее время; с. ЬіЬегпа, на зимнее 
вр.; с. яіаііѵа, на продолжительное 
время; с. паѵаііа или паиііса, л. на 
берегу для прикрытія кораблей; с. 
теіагі, отмѣтить мѣсто для лагеря; 
с. іасеге, ропеге, соііо.саге, поставить 
л., расположиться лагеремъ; с. то- 
ѵеге = снять лагерь, отправиться; с. 
гетоуеге = отступить; ігор. станъ: 
софесіти8 пов іп Ерісигі савіга; 6) 
= военная служба, савігіз еві поЬів 
иіепсіит поп раіаевіга; ша#пшп іп 
савігів ивит ЬаЬеге; с) = дневной пе¬ 
реходъ (потому что послѣ каждою 
перехода ставили лагеръ) Іегііів савігів 
уепіі еіс. на третій день, въ три дня. 

С&еідііо, бпів, т. городъ на югѣ Испа¬ 
ніи; отт. С&8ілі1опѳавІ8, е, аф. 

088ІД18, аф*. 1) чистый, непорочный, 
невинный, особл. цѣломудренный; 2) 
= святой, священный, 

оаѳйіа, ае,/. детіп. отъ о&ва. 
о&вив, ив, т. [сасіо] 1) паденіе, піуів; 

ігор. а) паденіе, погибель, смерть, иг- 
Ьів, СгассЬогит; Ь) погрѣшность, про¬ 
ступокъ, асІо1е8сепІіа ѵіх віпе аіщио 
сави; с) = конецъ, 8иЪ савит Ьіетів; 
2) случай, с. уісіогіае, сл. одержать 
побѣду; с. пауідашіі; Гогіипа іііі са- 
вит ргаесіагі іасіпогів сіесііі, сл. со¬ 
вершить подвигъ; особл. аЫ. сави 
= аА>. случайно: віѵе сави ѳіѵе соп- 
віііо сіеогшп; ассісііі сави, иі—; Ь) 
случайность, ѵагіі савив Ьеііогит; гее 
савит аіщиет гесіріІ = дѣло сопря¬ 
жено съ нѣкоторою опасностію; с) 
происшествіе, событіе особл. случай- 
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ное, неожиданное, поѵі сааив поѵогшп 
Іетрогит; 3) несчастное происше¬ 
ствіе, несчастіе, <Іо1ео сааит сіуііаііз; 
савіЬиа Ггасіиз; 4) въ грамм. падежъ. 

СаІаЬаІЬтов, і, т. долина между 
Египтомъ и Ливіею. 

Саіаййра, огит, ». водопады, обра¬ 
зуемые Ниломъ въ Египтѣ, на гра¬ 
ницѣ Эѳіопіи. 

Саіатіігив, і, т. 1) искаж. греч. слово 
= Сапутебез; 2) ігор. сластолюбецъ. 

Саіапа = Саііп*. 
СаІабпІа, ае, /. область Каппадокіи; 
Саі&бпѳв, пт, жители К. 

оаІарЬгаоІев, ае, т. чешуйчатая бро¬ 
ня, панцырь. 

саіарЪгаеІив, аф. одѣтый въ панцырь; 
облеченный въ латы. 

оаіаріиа, і, т. приставаніе къ берегу, 
приходъ корабля; ігор. корабль, при¬ 
стающій къ берегу. 

оаіариііа, ае,/. метательная машина, 
стрѣлой ётъ. 

саі&гаоіа, ае, /. и -сіез, ае, т. 1) во¬ 
допадъ; 2) = опускная рѣшетка; Ъ) 
шлюзъ. 

оаіавобрив, і, т. и -ріит, іі, п. до¬ 
зорное судно. 

саіааіа, ае, /. подмостки, помостъ. 

оаіе, асіѵ. [саіиз] искусно, умно, хитро. 
саіепа, ае, /. родъ палицы у германцевъ 
и кельтовъ. 

оаіеііа, ае, /. [сіетіп. отъ саЫа] со¬ 
бачка. 

о&іеШц ае,/. [сіетіп. отъ саіепа] цѣ¬ 
почка. 

оаіѳііив, і, т. [йетіп. отъ саіиіиз] 
щенокъ. 

оаіѳпа, ае,/. 1) цѣпь, оковы; сопцсеге 
аіідиет іп саіепаз, заключить кого въ 
оковы; ііуісеге аіісоі саіепаз, нало— 
жить на кого цѣпи; 2) ігор. узы, при¬ 
нужденіе. 

оаіепйгіив, аф. [саіепа] цѣпной, саше. 
оаіѳпаіив, аф. [саіепа] скованный, 
связанный. 

О&іегѵа, ае,/. 1) толпа; Ь) множество; 
2) отрядъ, с. сопбисіісіае, наемныя 
войска. 

оаіѳгѵагіив, аф. [саіегѵа] принадле¬ 
жащій къ толпѣ; ріиг. составляющіе 
толпу, отрядъ. 

саіѳгѵаііт, асіѵ. [саіегта] толпами, 
кучами. 

о&іпбсіга, ае,/. 1) кресла; 2) каѳедра. 
Саііапив, см. Саііив. 
Саііа, Саііѳпа, ае,/. пот ргорг. двухъ 

распутныхъ женщинъ, Ног. 8аі. 1. 
СаШІпа, ае, Фамильное имя; Ьисіия 

8ег#іив С. виновникъ заговора въ 
Римѣ, въ 63 г. до Р. X. отт. Саіі- 
Ипагіив, аф. 

саШІив, і, т. [йетіп. отъ саііпов] блю¬ 
дечко, тарелочка. 

Саііііив, і, т. сынъ АмФІарая, пере¬ 
селившійся съ братьями изъ Аргоса 
въ Италію и основавшій Тибуръ. 

СаІІпа, ае,/. городъ на о-вѣ Сициліи, 
нын. Саіапіа; отт. Саііпѳгшіа, е, 
аф. и виЪві. -пепзез, іінп, т. жители 
г. К. 

оаШшв, і, т. и (рѣдко) -пит, і, п. чаша, 
блюдо. 

СаіІив, іі, т. философъ, эпикуреецъ; 
отт. Саііапив, аф. 

Саіб, опія, т. Фамильное имя депіія 
Рогсіае; Магспз Рогсіив С. тадог или 
Сепвогіиа, неумолимая строгость ко¬ 
тораго вошла въ пословицу, побор¬ 
никъ старины, противникъ нововве¬ 
деній; Магсиз Р. С. ІЛісепвіз, пра¬ 
внукъ старшаго, противникъ Цезаря. 
Отт. Саіопі&пив, аф. и Саіопіпі, 
огит, т. приверженцы Катона мл&дш. 

саіопішп, іі, п. подземное царство. 
СаШ, см. СЬаШ. 
оаійіа, ае,/. собачка. 
оаІиНпив, аф. [саіиіиз] собачій, 
оаійіив, і, т. щенокъ; дѣтенышъ. 
Саіигі^ѳв, ит, т. народъ въ юго-восг. 
ч. Галліи. 

оаіив, аф. искусный, смышленный, 
хитрый. 

Саиоавив, і, т. горный хребетъ между 
Каспійскимъ и Чернымъ морями; 
отт. Саио&віив, аф. 

Саиоі, см. СЬаиоь 
саиба, ае,/. хвостъ; ігор. сашіат Іга- 
Ьеге = выставлять себя на смѣхъ; 
саибат аііегеге, поджать хвостъ, 

оаибѳх, ісІ8, т. стволъ, пень; см. 
собех. 

Саисііит, іі, п. городъ въ Самніумѣ; 
отт. Саибіпив, аф. іигсиіае или 
Гаисез Сапбіпае, тѣснины близъ К. 

оаиіаѳ, 5гит, /. загородка, хлѣвъ, 
еаиііойішц і, т. дятіп. отъ саиіів. 
оаиіів, іѳ, т. стебель, особл. капустный 

с., кочерыжка. 
Саиіоп, опіз, т. или Саиібпіа, ае, /. 

городъ въ южн. Италіи. 
Саипив, і, /. городъ въ Карій; отт. 
Саипѳив или -піия, аф. и виЬлі. 
СаипѳІ, (піі), огит, т. жители г. К. 

саиро, бпіз, т. шинкарь, трактирщикъ, 
оаирбпа, ае, /. [саиро] шинокъ, трак¬ 
тиръ. 

оаирбпог, 1. сіероп. [саиропа] шинка¬ 
рить; ігор. промышлять, 

оаиропйіа, ае, /. йетіп. отъ саиропа. 
Саигия или Согив, і, т. сѣверо-западн. 
вѣтеръ; иногда = а<%. уепіия С. 

оаиѳа, ае, /. причина, поводъ, с. 
ЪеШ; аЫаі. саиѳа=но причинѣ, ради, 
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б-аігів саивй; шей саивй, для меня; ей 
саивй, по той причинѣ; Ь) предлогъ, 
отговорка, саиват іпіегвегепв, іпіег- 
ропепв; рег сапаат = подъ пред¬ 
логомъ; ассіреге саиват, допустить 
отговорку, довольствоваться отт.; 2) 
дѣло — польза, интересы, с. геіриЫі- 
сае; іпсііпаіив іп саиват рІеЬія; оріі- 
та*іит саиват а#еге; Ь) судебное 
дѣло, тяжба, с. ргіѵаіа, риЪІіса; с. са- 
рііів, уголовное дѣло; саиват оЪіі- 
пеге, выиграть — ; саивй сабеге, саи¬ 
ват регбеге, проиграть д.; саиват 
бісеге = защищать передъ судомъ 
(себя ши другою); с) дѣло — пору¬ 
ченіе, сіагѳ аіісиі саиват; ^иі тівві 
егап* вирег еабет саива; 3) = поло¬ 
женіе, обстоятельства, іп еабет саива 
Іиі* Саіо; іп теііогв саива ега* Ке- 
ртіив; 4) = связь, гаііо е* саива тіѣі 
ев* сит іііо. 

оаиваіів, е, оф. винословный. 
оахшагиш, аф\ [саива] 1) (тііев) сол¬ 

датъ, уволенный по причинѣ болѣзни, 
изувѣченія — инвалидъ; 2) = хворый, 
слабый, согрив, рагіев. 

саияШсив, і, т. [саива-бісо] стряпчій, 
оаивог, 1. Іероп. [саива] приводить въ 

оправданіе, ссылаться (на что), изви¬ 
няться (чѣмъ), с. ѵаіеіибіпет; с. ве 
сопвиіегѳ ѵеііе. 

оаивва, ае,/. = саива. 
оаинйіа, ае, /. [йетхп. отъ саива] 1) 
ничтожный поводъ, ничт. причина, 
2) неважное дѣло, дѣльцо. 

О&иіб, асіѵ. [саиіив] осторожно, съ осто¬ 
рожностію. 

оаиіѳв, ів,/. утесъ, скала, 
оаийо, опіз,/. [саѵео] 1) осторожность, 

осмотрительность: гев саиііопет Ъа- 
Ъе*, дѣло требуетъ осторожности; 
теа саиііо ев*, это моя забота; аііег 
Іосив саиііопів, другой пунктъ, тре¬ 
бующій осторожности; Ь) іегт. і. саи- 
Ліопев, правила, мѣры предосторож¬ 
ности, совѣты (даваемые адвокатомъ 
кліенту) саиііопит ргаесерііо; 2) обез¬ 
печеніе — письменное обязательство, 
ев* іп с&иііопе, саи*іопев Гасеге; Ь) 
(словесное) удостовѣреніе, увѣреніе, 
ошпі саи*іопе (Іеѵіпсіге аіщиет. 

оаиіог, огіа, т. [саѵео] отвѣчающій; 
порука. 

еаи*ив, аф [саѵео] 1) осторожный, 
осмотрительный, с. іп регісиііз, іп 
всгіЪепбо; вепесіив с.; 2) роев. обез¬ 
печенный, надежный, вѣрный, гев, 
имѣніе; ппті с., д. отданныя въ ростъ 
надежному человѣку ши употребл. 
на вѣрное дѣло. 

оатаесИшп, іі, «. Гсаѵив- аебев] дворъ, 
оаѵеа, ае,/. Гсаѵив| 1) мѣсто, кругомъ 

огороженное — клѣтка, с. Іегагит; с. 
ариш, улей; 2) въ театрѣ мѣста для 
зрителей; саѵеа іта или ргіта, м. для 
почетныхъ лицъ; саѵеа тебіа, с. 
витта или иіііта; Ь) ігор. = театръ, 
саѵеа сі^си8^ие. 

саѵео, ойѵі, саиіиш, 2. 1) остерегаться, 
беречься, регісиіит, о. опасности; с. 
аіщист ши аіщио, ост. кого-либо; 
саѵспба ез* ^ог'ае сирібііав, должно 
остер, жажды славы; саѵепбиш ііЪі 
еві, ты долженъ остерегаться; саѵе не 
гет тіпиав, берегись, чтобы ты не—; 
саѵе (іісав (риіев) = не говори, не 
думай; саѵеге, и* (и* поп) заботиться 
о томъ, чтобы (чтобы не); 2) сит йаі. 
(бытъ осторожнымъ въ пользу кою-либо) 
—заботиться, аіісиі, о комъ: ѵеіегапі, 
диіЬив Ыс огбо бііі^епііввіте саѵегаі; 
3) ручаться, обезпечивать, оЪвібіЪив 
бе ресипіа саѵепі; саѵеге ргаебіЪив 
е* ргаебіів; 4) предусматривать, на¬ 
передъ опредѣлять, саи*шп ев* 1е$е 
ши іп ІедіЪив; саѵеге Ьегебі, сдѣлать 
опредѣленіе въ пользу наслѣдника. 

О&ѵегпа, ае, /. [саѵив] ложбина, пе¬ 
щера; 2) = внутренность, паѵідіі. 

саѵіііа, ае, /. шутка, насмѣшка. 
оаѵШаііо, бпів, /. [саѵіііог] 1) подшу¬ 
чиваніе, подтруниваніе; 2) лжеум¬ 
ствованіе. 

оаѵШаіог, огіа, т. [саѵіііог] 1) на¬ 

смѣшникъ; 2) софистъ. 

оаѵШаігіх, ісіа, /. [саѵіііог] софисти¬ 
ческій, сопсіивіо. 

оаѵШог, 1. (іероп. [саѵіііа] 1) ас*, подшу¬ 
чивать, подтрунивать, аіщиет, надъ 
кѣмъ: с. ігіЬипов, *о#ат е^ив ргаеіех- 
*ат; 2) іпіг. дразнить, шутить, с. сит 
аіщио; с. еі ]осог. 

оаѵо, 1. [саѵиз] выдалбливать, аіщиіб; 
роеі. с. рагшат $Іабіо (— проколоть); 
с. іе^пипа сарііит (•= выдѣлывать). 

сатин, аф пустой, выдолбленный, же¬ 
лобоватый; ігипсиа с. дуплистый 
стволъ; с. ігаЬв = судно; с. Йитеп 
съ глубокимъ русломъ, глубокая р.; 
роёі. пиЬев, итЬга с. = покрывающая 
мракомъ; отт. виЬві. саѵит, і, п. впа¬ 
дина, пустота. 

Саув*го8, і, т. рѣка въ Іоніи, въ М. 
Азіи; отт. Саунігіин, аф 

Сѳа, ши Сіа, ае, /. и Сѳов, (асе. дгаес, 
Сѳо)/. одинъ изъ Кикладскихъ остро¬ 
вовъ; отт. Сѳив, аф и зиЬзі. Сѳі, 
б гит, т. жители о-ва К. 

СеЪѳапа, ае, т. (топе) горы въ Галліи. 
СѳЪгѳп, йпів, т. рѣчное божество въ 
Троядѣ, отт. СѳЬгѳпів, Ібів, /. 
дочь К. 

Сѳогорѳ, брів, т. древнѣйшій царь 
Аттнки; отт. 1) Сѳогорісіѳв, ае, т. 
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потомокъ К., особл. ТЬевеив; ріиг. 
СесгорМ&е, агшп, т. аѳиняне; 2) 
СѳогорІв, і<1І8, /. дочь, внучка К. или 
= аѳинянка; Ь) аф. іегга Сесгорів 
= Аттика; 2) Сесгоріиз, аф. агх С.; 
роеі. = аттическій, аѳинскій, 

оёйо, сеѳві, севвшп, 8. 1) іпЬг. идти, 
особл. ігор. гев таіе сейіі; отпіа тіЬі 
рговреге себипі = мнѣ все удается; 
иісипщие севзегіі, какъ бы ни шло 
дѣло; іетриа се(1іі, в. проходитъ; Ъ) 
(съ пред л. <&, ех или аЫ.) уходить, 
удаляться, с. ех іпдоаіа раігіа; с. Ііа- 
Іій, Іосо; с. <1е оррійо; с. ѵіІД или е 
ѵііа = умереть: гев сеііі раетогіА 
(забывается); 2) сит <к&. а) уступать, 
с. аіісиі іп ге аіциа; іттогіаіііаіе 
<Шв се<ііпш8; с. геіриЫісае, подчинить 
свои интересы интересамъ государ¬ 
ства; с. аисіогііаіі аіісіцив, Іе^іЪив 
{= подчиниться); Ь) с. аіісиі аіідиа 
ге = отказаться отъ чего въ польэу 
кого-либо: с. аіісиі Ьогіогит роввев- 
віопе, Ъопів; 3) с. іп аіщиіб, превра¬ 
титься во что, сдѣлаться чѣмъ: с. іп 
ргаейат аНсфцв; с. іп ргоѵегѣіит; 
4) аіщиіб сесііі іп аі^иет (аіісиі), пе¬ 
реходитъ къ кожу, достается кому: 
роіепііа Ротрер іп Саевагет себіі; ів 
^иаевіи8 (выгода, прибыль) Ьиіс сесііі; 
^иае саріае игЫ севвепші. 

еёйо, ітрегаі. (ріиг. сеііе) 1) давай, по¬ 
давай сюда, с. бехігат, со<1ісет; 2) 
= говори, скажи, с. цпіб іасіат; с. 
ізіит іиит сопвііішп. 

оѳсігин, і, /. 1) кедръ; 2) ігор. кедро¬ 
вое дерево; кедровое масло, пред- 
охраняющее отъ гніенія, отт. сагтіпа 
се(Іго бідоа = достойныя безсмертной 
славы. 

Сѳіаѳпае, Агшп, /. городъ во Фригін. 
Сеіаѳпо, ив, /. 1) дочь Атласа, одна 

изъ плеядъ; 2) одна изъ гарпій. 
оѳіѳЪѳг, Ъгів, Ьге, аф. 1) многими по¬ 

сѣщаемый, часто посѣщаемый, Іосив, 
Гогшп; рогіив сеІеЪеггітив еі ріепіа- 
вітиѳ паѵішп; Ъ) многолюдный, игЪв; 
с) многочисленный, сеІеЬег Ьотіпит 
сопѵепіив; роёі. топв сеІеЬеггітив 
іопііЪив, г. весьма богатая источни¬ 
ками; 2) многими празднуемый, тор¬ 
жественный, біев іевіив, іипив, ігіит- 
рѣив; 3) (о чемъ мною юворятъ) извѣст¬ 
ный, славный, знаменитый, потев, 
гее, Ваебаіиз, іетріа; 4) (рѣдко) час¬ 
тый, с. П8іі8 вадоііапбі. 

еѳІѳЪгаііо, бпів,/. [сеІеЬго] 1) много¬ 
численное собраніе; 2) празднованіе 
при большомъ стеченіи народа, тор¬ 
жественность, с. Іибогшп. 

оѳІѳЪгаіив, рагіер. и. сеІеЬго; 2) оф. 
часто употребляемый, часто встрѣ¬ 

чающійся, гев сеіеѣгаііввшав отпіпт 
вегтопе; 2) торжественный, <1іев, вир- 

. ріісаііо. 
оѳІѳЪгііав, кие, /. [сеІеЬег] 1) частое 
посѣщеніе, посѣщеніе многими — 

оживленность, Іосі, ѵіае; 2) большое 
стеченіе, с. уігогит ас тоііегит; с. 
іоііив Сгаесіае; с. виргеті сііеі = 
похороны при большомъ стеченія 
народа, торжественные проводы; 8) 
торжественность, извѣстность, с. ас 
потеп. 

оеІёЪго, 1. [сеІеЬег] 1) приходить, по¬ 
сѣщать часто или въ большомъ числѣ,, 
с. віітав, (іошит; с. вепесіиіет = с. 
вепев; 2) совершать, справлять, празд¬ 
новать при большомъ стеченіи наро¬ 
да, торжественно, с. впррНсаііопет, 
сііев Іевіов, ігіитрЪит, пирііав; іоіа 
сеІеЬгапіе Вісіііа вериііив еві (при 
торжест. участіи всей С.; 3) много за¬ 
ниматься, часто дѣлать, употреблять, 
с. агіев; с. сит аіщио вегіа еі уоса, 
часто говорить съ кѣмъ н серьёзно ж 
шутя; сеІеЬгаіиг допив Шиа шогіів 
( — часто встрѣчается); 4) часто упо¬ 
минать, с. 1едот,гет; Ъ) извѣщать, воз¬ 
вѣщать, пипсіі Іііегаецие сеІеЪгапі, 
Мигепахп сопвиіет евве іасіит; ^иа 
ге сеІеЪгаіа; с) выхвалять, прослав¬ 
лять, аНциет Іііегіа виів; Ьос тахітѳ 
сеІеЪгаіит еві іоіА ОгаесіА роёі. с. 
ѵігит ІугА (воспѣвать); с. аІЦиеш Га- 
пего риЬІісо (почтить). 

Сѳібі&іеа, іит, пи племя въ Лигуріи. 
Сбіешіегів, ів, /. городъ въ Киликіи. 
Сѳіѳппа, ае, /. городъ въ Кампанія. 
оѳіѳг, ёгіа, е, аф. скорый, быстрый, 

сегѵа, вадоііа, аихіііит; гетейіа 
с. быстро дѣйствующія. 

Сѳіѳгез, гит, пи древнее названіе рим¬ 
скихъ всадниковъ. 

оѳіѳгі-рев, ё(іів, аф. быстроногій. 
оѳіегііав, аіів, /. [ееіег] скорость, бы¬ 

строта; с. апітогшп, сопвіііі = при¬ 
сутствіе духа. 

оѳіегііѳг, адѵ. [ееіег] скоро, быстро; 
ееіегіив оріпіопе, скорѣе нежели ду¬ 
мали; диат ееіеггіте, какъ можно 
скорѣе. 

сѳіѳгіивсйіе, айѵ. [ееіегііег] немного 
скорѣе, скоренько. 

оѳіёго, 1. [ееіег] 1) ускорять, аіідиід; 
(рѣдко) гпіг. спѣшить. 

Сѳіѳігат, і, п. городъ въ Македоніи. 
Сѳіёив, і, т. царь элевзинскій, жрецъ 
Цереры. 

оѳііа, ае, /. 1) комнатка: а) для съѣст- 
ныхъ припасовъ, кладовая, с. ѵішигід, 
оіеагіа; етегѳ аіщиісі іп ееііат «= к. 
для хозяйства; Ь) к. для рабовъ, для 
прислуги, людская; с) с. апаегшп, гу- 
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сятня; с. соІшпЪагит, голубятня; 2) 
та часть храма, въ которой было изо¬ 
браженіе божества, с. «Гоѵів. 

оѳіо, 1» скрывать: а) с. аііцпет аіщиій 
или (рѣдко) аііциет де аіщиа ге, 
скрывать что отъ кого; сеіо ѵов Ший, 
скрываю то отъ васъ; сеіог де ге 
аіщиа и (рѣдко) сеіог гет аіщиат, 
скрываютъ что отъ меня; ісі АІсіЪіа- 
<Іеа сеіагі поп роіиіі (і(і осей*. = сіе еа 
ге); Ъ) (аЪвоІ.) с. аіщиет, скрывать 
отъ кого, ничего не говорить кому; 
сеІаЬаг, отъ меня скрывали; с) с. 
аііциісі, скрывать что-л., с. дашіішп, 
вепіепііат, аигшп Іеггі; с. аіщиет, 
скр. кого. 

Обіох, осія,/. скорый на ходу корабль, 
яхта^ 

сѳівіѣпсіо, Іпія, /. [сеіяия] высокость.. 
оеівия, аф. высоко подымающійся, 

высокій, топя, іштія; ігор. а) высокій, 
знатный; Ъ) возвышенный, благород¬ 
ный; с) высокомѣрный, надменный. 

Сеіі&е, агат, т. племя въ Галліи; отт. 
СѳШоив, аф. 

СѳШЪѳгіа, ае, /. часть сѣверной и 
средней Испаніи: СбШЪѳгі, <5гшп, 
т. жители К.; СеІХіЪегіоив, аф. 

СѳШеив, см. Сѳіі&е. 
оешц оѳп&саіит, ем. ооѳп-. 
ОепвЪшп, см. ВепаЪшги 
Сѳп&ешп, і, п. сѣвера-западн. оконеч¬ 

ность о-ва Эвбеи; отт. Сѳпаеив, аф. 
оепаііо, см. ооѳпаііо. 
СѳпсЪгеаѳ, агиш, /. гавань Коринѳа 

при Сароническомъ заливѣ. 
Сепша, Сепіпѳпвѳв, см. Саеп-. 
оѳпо, оѳпііо, см. ооѳп —. 
Сепотапі, опш, т. племя въ Галліи, 
сепяео, яш, вот, 2. 1) оцѣнивать, гет, 

ргае^іа; оеобл. іетт. і. производить 
оцѣнку имущества римск. гражданъ, 
на основаніи которой они раздѣлялись 
на извѣстные классы: с. аііциет, оц. 
чье имущество; сепвешіі Гогтиіа, 
правила, по которымъ производится 
оцѣнка; 1е$ет сепяиі сепзешіо <1ісеге, 
опредѣлить правила, которыми слѣ¬ 
дуетъ руководствоваться при оцѣнкѣ; 
еяяе сепяиі сепзешіо, подлежать оцѣн¬ 
кѣ; сарііе сепві — бѣднѣйшій классъ 
гражданъ, неимѣвш. имущества; Ь) 
показывать, объявлять для оцѣнки, 
іл ^иа ігіЬа іяіа ргаесііа сепяиівіі? 2) 
полагать, думать, ^иі<1 сепзеіів? сепяео 
аецишп еяяе еіс. отт. іегт. і. а) по¬ 
давать голосъ, полагать, сѳпаео, сар- 
ііѵоя еяяе гейсіепсіов; иі сепяиіі Саіо; 
ріегіцие сепяиепші, иі посіи ііег Іа- 
сегеі; рагя егирііопет сепяеѣапі, по¬ 
дали голосъ въ пользу вылазки; Ъ) 
рѣшать, опредѣлять (о сенатѣ; о на- 

родѣ—з'иЪеге), циае раігез сепвиегипі; 
вепаіиз сепяиіі, иі Аейиов (ІеГешІегеІ; 
(Тае.) с. аіісиі ІгіитрЬит. 

оѳпяог, ©гія, т. [сепяео] 1) цензоръ; обя¬ 
занность цензора въ Римѣ: а) оцѣнка 
имущества гражданъ; Ь) надзоръ за 
нравственностію гражданъ и обще¬ 
ственными зданіями; с) отдача на от¬ 
купъ государств, доходовъ; 2) ігор. 
строгій судья, критикъ, 

оѳпвогіив, аф. [сепвог] 1) цензорскій, 
аисіогііаз, поіа; Ьото с., занимавшій 
должность цензора; 2) ігор. строгій, 
Ягауііая. 

оѳпвига, ае, /. [сепвео] 1) должность 
цензора; ^ехеге с., исправлять должн. 
цензора, быть цензоромъ; с. е^ия 
&гаѵіІ іиіі, онъ исправлялъ должн. 
цензора со строгостію; 2) ігор. стро¬ 
гое обсуживаніе, стр. критика, 

сѳпвив, ратіср. %л. сепвео. 
оѳпвив, из, т. [сепяео] 1) оцѣнка иму¬ 
щества римскаго гражданина; сепзшп 
а#еге или ЬаЪеге, {асеге, сепяеге, 
производить оцѣнку им. отт. сѳпяия 
=а) объявленіе имущества для оцѣн¬ 
ки, ассіреге с.; Ь) считаніе, счисленіе, 
счетъ, Неіѵеііогшп, цці гесііегапі, 
сепзи ЬаЪіІо герегіив езі питегия еіс. 
с) налогъ, осіиріісаіо сепви ешп аега- 
гіит Гесегипі; 2) списки цензоровъ = 
списки гражданамъ, іп сепвит геіегге; 
8) внесенное въ списки по оцѣнкѣ 
имущество, с. Іегііае сіаявів; Ь) = 
имущество,с. ехі^иив, Ьото віпе сепяи. 

Сѳпіаигив, і, т. кентавръ; отт. Сѳп- 
Іаигѳив, аф. 

оѳпіѳпі, ае, а, аф. пит. йівіг. [сепіит] 
по ст^, по сотнѣ. 

оѳпіевітив, аф. пит. огд. [сепіит] 
сотый; отт. 8иЪві. сепіезіта, ае, /. 
(собств. сотая часть всей суммы) = X 
процентъ въ мѣсяцъ у по нашему счету 
12 процентовъ. 

сѳпйоѳрв, сіріііз, аф. [сепіит-сариі] 
стоглавый. 

сѳпііѳѳ и -ііепя, айѵ. [сепіит] сто разъ, 
сепіі-тапив, аф. сторукій, 
оѳпіо, бпів, т. платье или покрывало, 

сшитое изъ разнаго лоскутья. 
Сѳпігбпѳв, пит, т. народъ въ южной 

ч. Галліи. 
оѳпігшп, і, п. 1) центръ круга; 2) 
кусточка, зернышко (плодовъ), 

оѳпіит, аф. пит. сагй. сто. 
Сепіит Сѳііаѳ, агат, /. портовый 

городъ въ Этруріи. 
оѳпіит-ветіпив, аф. 1) стократный; 

2) сторукій. 
оѳпіитуіг&іів, е, аф. см. сепіитѵіг. 
оѳпіит-ѵіг, ігі, т. центумвнръ, одинъ 

изъ ста судей; сепіитѵігі, комиссія 
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изъ ста судей, ежегодно избиравших¬ 
ся и судившихъ частныя дѣла; отт. 
сепіитѵігБІіз, е, аф. центумвирскій, 
Іибісшт. 

оѳпѣипойіив, і, т. [детгп. отъ сепіо] 
тряпье, тряпка. 

оепйігіа, ае, /. [сепіиш] отдѣленіе, 
первоначально состоявшее изъ ста 
человѣкъ: 1) отрядъ солдатъ, центу¬ 
рія == легіона, Ув когорты; 2) цен¬ 
турія народная (каждый изъ 5 (6) клас¬ 
совъ, на которые Сервій Туллій раз¬ 
дѣлилъ р. гражданъ, заключалъ въ себѣ 
извѣстное число центурій) силсііз 
сепіигіів гепипсіаіиз еві сопѳиі. 

оѳпіигіаііт, айх>. [сепіигіа] по цен¬ 
туріямъ, тііііев с. ргобисіі; рориіив 
с. ѵосаіиз. 

оѳпітгіаѣцв, рагіср. см. сепіигіо, аге. 
оѳпйігіайав, ив, т. 1) (сепіигіа) раз¬ 
дѣленіе на центуріи; 2) (сеаінгіо, опів) 
должность центуріона. 

1. оѳпййгіо, ѣ [сепіигіа] раздѣлять на 
центуріи; а) (въ яз. военн.) с. іаѵепіи- 
іеш; ресіііев сепіи гіаіі; Ъ) (о народѣ) 
встрѣч. сепіигіаіиа: сотіііа сепіи- 
гіаіа, въ которыхъ подав, голоса по 
центуріямъ; Іех сепіигіаіа, з. одо¬ 
бренный центуріями. 

2. оѳпійгіо, опіз, т. [сепіигіа] началь¬ 
никъ центуріи, центуріонъ. 

оѳпіигіопаіив, ив, т. [сепіигіо, опів] 
избраніе центуріоновъ. 

СѳпіигІраѳ, агит,/. или -рта, ае, /. 
и -ріпит, і, п. городъ на о-вѣ Сици¬ 
ліи; отт. Сѳпіигіріпив, аф. 

оѳпйіа, ае, /. см. ооѳпиіа. 
Сбое, см. Сѳа. 
оѳра = оаера. 
СѳрЬаПѳпіа, ае,/. одинъ изъ Іониче¬ 
скихъ острововъ; СѳрЬаІІѳпѳв, ит, 
т. жители о-ва К. 

СерЬа1оѳ(ііѳ, із, /. или -Іое(ііиш, іі, п. 
городъ на сѣверн. берегу Сициліи; 
отт. -Іоесіііапиа, аф*. и зиЫі. -1ое<1і- 
іапі, <5гшп, т. жители г. К. 

СѳрЬаІив, і, т. сынъ Меркурія, су¬ 
пругъ Прокрнды, любимецъ Авроры. 

СѳрЬеів, СѳрЬѳіив, см. СѳрЬѳав. 
СерЬёпѳв, шп, т. народъ въ Эѳіопіи; 

отт. СѳрЬѳпав, аф. 
СѳрЪбив, еі или еов, т. царь эѳіоп¬ 

скій, отецъ Андромеды; отт. а) Сѳ- 
рЬѳіив или СѳрЬѳив, аф*. Ь) Сѳ- 
рЬѳів, нііз, /. дочь К. 

СѳрЫввив или СѳрЬізив, і, т. 1) рѣ¬ 
ка въ Фокидѣ и Віотіи; отт. СѳрЬІ- 
ВІВ, нііз, аф./ет. д. Ъ) богъ рѣки; 
СѳрЬІвІив, іі, т. сынъ К. = ^гсіз- 
вив; 2) рѣка въ Аттикѣ; отт, СерЫ- 
віав, йсіів, аф. /ет. д. 

оѳга, ае, /. воскъ; ігор. 1) табличка, 

навощенная для письма; Ъ) = листъ, 
страница, ргітае <1иае сегае; іп сойі- 
сіа ехігета сега; сегіа аіщиісі тапйа- 
ге, іп сегае аііцтсі геіегге, записать 
что; 2) восковая печать; 3) восковое 
изображеніе, воск. Фигура, см. іша^о. 

Сегашіоив, т. названіе двухъ мѣстъ 
въ Аѳинахъ (въ городѣ и за юродомъ). 

Сѳгатии, і,/. городъ въ Карій, 
сѳгагішп, іі, п. [сега, 2] пошлина за 
приложеніе печати. 

оѳгавіев, ас или із, т. 1) керастъ, змѣя 
рогатая; 2) ріиг, Сегавіае, агит, т. 
племя на о-вѣ Кипрѣ, 

оѳг&вшп, і, л. вишня, 
сѳгавив, і,/. вишенное дерево. 
Сѳгавав, ппіів, /. городъ въ Понтѣ 

(оттуда привезены первыя вишни). 
оегаѣав, см. оѳго. 
Сегаипіі шопіев или СѳгаипІа, 

огшп, л. горы въ Эпирѣ. 
СѳгЪбпш, і, т. церберъ, собака, сто¬ 
рожившая входъ въ подземное цар¬ 
ство; отт. СегЪѳгёов, аф*. 

Сѳгоёііив, іі, п. гора въ Ѳессаліи. 
Сѳгоіпа, ае,/. островъ на Средизем¬ 
номъ морѣ, близъ берега Африки; 
отт. СегоІпаѣев, ит, т. жители 
этого о. 

СегоІпІшп, іі, л. городъ въ Ѳессаліи. 
Сегоорѳв, ит, т. народъ на о-вѣ Пн- 

ѳекусѣ на Тирренскомъ м., по пре¬ 
данію, превращенный Юпитеромъ въ 
обезьянъ. 

оѳгойгиа, і, т. 1) легкое парусное суд¬ 
но; 2) родъ морской рыбы. 

Сѳгоуо, бпіз, т. разбойникъ въ Атти¬ 
кѣ, убитый Тезеемъ, отт. Сѳгсуо- 
пёив, аф. 

Сбге&Іів, аф. см. Сѳгѳв. 
оѳгѳЪѳІІит, і, п. Оетіп. отъ сегеѣгит. 
оѳгѳЬговив, аф. [сегеЬтт] сумасшед¬ 
шій. 

оѳгѳЪгит, і, п. мозгъ; ігор. (роёі.) 
= а) умъ; Ь) гнѣвъ, ярость, 

оѳгетопіа, см. оаѳгітопіа. 
Сѳгев, бгіа, /. Церера, дочь Сатурна, 

сестра Юпитера, мать Прозерпины, 
богиня земледѣлія; ігор. = хлѣбныя 
растенія, хлѣбъ; отт. Сегеаіів, е, 
аф. Цереринъ, ігор. хлѣбный; тппе- 
га Сѳгѳаііа, хлѣбъ; Сѳгѳаііа, іпш, 
п. празднество въ честь Цереры, 

оѳгѳив, аф. [сега] 1) восковой, іта^о; 
отт. виЬві. сегеив, і, т. восковая свѣ¬ 
ча; 2) ігор. (роеі.) восковаго цвѣта, 
ргида; Ь) нѣжный, ЪгасЪіа; с) гибкій; 
сегеив іп ѵііішп Яесіі, легко склоняе¬ 
мый къ пороку. 

оѳгішбпіа, ае,/. см. оаѳгітопіа. 
оегіпШа, ае, /. вощанка, пчельникъ 

(растеніе). 
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оегіпш, аф. [ссга] желтый какъ воскъ. 
Сѳгт&іив, ем. Оегт&іив. 
сото, сгбѵі, сгёіит, 3. 1) (безъ рег/. и 

вир.) различать, разбирать а) глаза¬ 
ми = видѣть, с. аіщиіб осаіів; ех Ьос 
Зосо Сшпапшп іишп поп сегпо; Ь) 
(умомъ) — познавать, узнавать, с. аіі- 
диіб апішо, с. гет асі&т; апітив Гог- 
іів еі та#пиз биаЬиз геЪив сетііиг; 
2) рѣшать, вогз іб сегпіі; ^иобсип^ие 
вепаіия сгеѵегіі; с. іпіег ее Гегго (ме¬ 
чемъ); отт. сегпеге рго раігіа, с. ѵі- 
іат, с. <Іе ѵісіогіа = подвизаться, 
сражаться за — ; Ь) рѣшаться, с. Га- 
сеге аіідиіб; іегт. і. с. Ъегебііаіет: 
рѣшиться на вступленіе во владѣніе 
наслѣдствомъ, принять наслѣдство; 
3) (рѣдко) просѣвать, Гагілаш сгіЬго 
или рег сгіЬгшп. 

оегпиш, аф. ннцъ, головою внизъ 
(лежащій, падающій). 

оѳго, 1. [сега] натирать воскомъ, нава- 
щивать, іаЬпІа сегаіа; роёі. реппаѳ 
сегаіае = к. прикрѣпленныя воскомъ, 

оѳгота, йіія, я. 1) мазь изъ воску, ко¬ 
торую употребляли борцы; 2) ігор. 
мѣсто, гдѣ боролись. 

сеггІЪшц аф. сумасшедшій, бѣшенный, 
оѳгіатѳп, іпів, п. [сегіо] состязаніе, 

борьба, споръ а) (въ играхъ, въ музы¬ 
кѣ, поэзіи) с. бе ге аіідиа, с. сііЪагое- 
богшп; с. еіоциепііае, о первенствѣ 
въ краснорѣчіи; с. Віоісогит еі Регі- 
раіеіісогшп (споръ, диспутъ); Ь) бой, 
сраженіе, иЬі гее аб сегіатеп ѵепіі; 
с. паѵаіе или сіаззісит, морское сра¬ 
женіе; риртаіит езі ѵагіо сегіатіпе, 
сражались съ перемѣннымъ сча¬ 
стіемъ. 

сегіаііт, айѵ. [сегіо] наперерывъ. 
оегШіо, бпів, /. [сегіо] состязаніе, 

споръ, еаі шіЫ с. сит аіідио; сегіаііо 
роепае (тиііае), споръ касательно 
опредѣленія пени. 

сегіе, аЛѵ. [сегіпв] 1) навѣрно, с. іііиб 
еѵепіеі; 2) положительно, точно, въ 
самомъ дѣлѣ; с. ѵібеге; аббіі, диае с. 
ѵега випі; 8) (о* отвѣтахъ) конечно; 
а) (когда преошеств. отрицаніе) по 
крайней мѣрѣ: еі поп.... аі сегіе еіс. 

сегіо, айѵ. [сегіиз] навѣрно, навѣрное, 
с. зсіо. 

СѲгіо, 1.1) стараться наперерывъ, со¬ 
стязаться, спорить, сегіатпБ ЬепеЯ- 
сіів іпіег поз; с. сит сіѵіЪиа бе ѵігіи- 
іе; роёі. с. аіісиі = с. сит аііцио; 2) 
спорить, бороться, сражаться, с. ѵег- 
Ъів; с. Ъеііо (асіе) бе ге аіщиа; с. сит 
ЪовііЪив бе ваіиіе. 

оѳгішц аф. 1) вѣрный, извѣстный, не- 
поддежащій сомнѣнію, гев с.; іб ра- 
гшп с. еві; сегіит тіЬі езі, знаю на¬ 

вѣрное; ЬаЪеге аііциіб сегіит или рго 
сегіо, быть въ чемъ увѣреннымъ, 
заподлинно знать что; роёі. сегіит 
= навѣрно; Ь) Гасеге аііциет 
сегііогет бе ге аіциа или геі аііси- 

увѣдомить кого о чемъ; Гасіат іе 
сегііогет, циіб е^егіт; Саеваг сег- 
ііог Гасіив еві, Цезаря увѣдомили; 
роёі. иногда розіііѵ. Гасеге аіідиет 
сегіит, увѣдомить кого; 2) вѣрный, 
надежный, атісив с.; сегіі Ьотіпез, 
циіЪиз Іііегаз бет; 3) опредѣленный, 
біез, питегиз, Іосив; 4) = рѣшившій¬ 
ся, с. еипбі, р. идти; с, геі^иепбае 
уііае (Тас.) или с. тогі (роёі.) рѣшив¬ 
шійся умереть; Ь) сегіит еві тіѣі а - 
^иіб Гасеге, я твердо рѣшился — ; б) 
= цшбат, извѣстный = нѣкоторый, 
ЪаЬеі сегіоз зиі віибіозов. 

сѳгйіа, ае, /. (детіп. отъ сега) с. тіпіа- 
1а, родъ краснаго карандаша, кото¬ 
рымъ древніе отмѣчали въ книгахъ мѣ¬ 
ста, имъ ненравившіяся: тіпіаіиіав 
іиав сегиіав ехіітеѳсеЬат, я боялся 
твоей критики, 

оегивва, ае,/. бѣлила, 
оѳгивваіив, аф. [сегизза] набѣленный, 
оѳгѵа, ае,/. лань; роёі. = олень, 
оѳгѵіо&і, аііз, п. [сегѵіх] подушка, из¬ 

головье. 
еегѵіойіа, ае, /. [йетіп. отъ сегѵіх] 
шейка. 

сегѵшив, аф. [сегѵив] оленій, 
сегѵіх, Ісіз, /. (обыкнов. ріиг. сегѵісев) 

затылокъ, шея; баге сегѵісев аіісиі, 
подставить кому шею; ігор. Ьеііит 
еві іп сегѵісіЬиз, в. предстоитъ, угро¬ 
жаетъ; береііеге аііциет (аіідиіб) 
бе сегѵісіЬиз атісі, избавить друга 
отъ — ; баге с. сгибеіііаіі, терпѣливо 
переносить ж.; ^и#ит впЫгѳ гідіба 
сегѵісе (= сопротивляясь всѣми сила¬ 
ми); циі египі іапіІ8 сегѵісіЬив = ко¬ 
торые будутъ столь отважны. 

Обгѵив, і, т. 1) олень; 2) въ яз. военн. 
сегѵі, суковатые колья — рогатки, 

оѳврев или о&еврѳв, Іііз, т. дернъ, 
дернина; роёі. = а) алтарь дерновой; 
Ъ) хижина крытая дерномъ; с) мѣсто, 
поросшее травою. 

оевваііо, бпів,/. [сеаво] 1) мѣшк&нье; 
мѣшкотность; 2) бездѣйствіе, празд¬ 
ность, Ерісигив піЪіІ севваііопе те- 
Ііив ехівіітаі. 

оевваіог, бгіѳ, т. [сеѳво] медлитель, 
мѣшкотный. 

сѳввіш, адло, [себо] назадъ, 
севвіо, бпів, /. [себо] іегт. і. въ яз. юрид. 
уступка, передача кому своихъ правъ 
на что либо. 

сеево, 1. 1) медлить, мѣшкать; циіб 
сезваз бісеге = говори же; 2) пере- 
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ставать, поп сеаваз (іе поѣів беігаЪе- 
ге, не перестаешь унижать насъ; 
особ л. с. (аЬ) аінща ге = перестать 
дѣлать что: с. а ргоеііо, перестать 
сражаться; с. аЬ (іп) ореге, перест. 
работать; с. оГбсіо, не исполнять обя¬ 
занности; 3) отдыхать, быть незаня¬ 
тымъ, піЫІ а^сге еі севваге; ребев 
севвапі; роеі. севваіит бисеге сигат, 
успокоить з.; агае сезвапі, а. оста¬ 
ются безъ жертвоприношеній; Ъопог 
севваі, почетн. должность не занята; 
а^ег с., п. подъ п&ромъ; 4) (роёі.) сит 
йаі. = ѵасо: севзаге аіісиі геі, зани¬ 
маться чѣмъ-либо; 5) роёі. ошибаться, 
тиііит с. 

оеѳігоѳрііѳгкібпѳ, ев, /. метательная 
машина, каменомётъ. 

обвіив, из, т. = оаѳвіиѳ. 
сѳвіив, і, т. поясъ, 
оеіагіив, іі, т. [сеіив] торгующій мор- 

скою рыбою. 
оѳѣагіит, іі, п. и -гіа, ае, /. [сеіив] 
прудъ для рыбы, 

сѳіе, см. оѳШв. 
оѳі»гбдиі,и оѳіѳгбди1п,аЛ>.впрочемъ. 
оѳіег, (ив) ёга, бгиш, аф. 1) (зіпд. рѣдко; 
пот. тазе, не встрѣч.) прочій, осталь¬ 
ной, ееіегит ехегсііит, ееіега Огаесіа; 
2) ріиг. другіе, остальные, прочіе, 
Ьошіпез, гее. Отт. а) ееіегит, айѵ. 
впрочемъ; Ъ) ееіега (пеиіг. ріиг.) = 
аЛѵ. въ другихъ отношеніяхъ, что 
касается до остальнаго. 

СеШерта, Фамильное имя депіів Сог- 
пеііае; М. Согпе1іи8 С., одинъ изъ 
древнѣйшихъ ораторовъ римскихъ; 
С. Согпеііив С., соучастникъ въ заго¬ 
ворѣ Катилшы. 

оеіга, ае, /. небольшой щитъ, 
оеіг&іив, аф. [ееіга] вооруженный не¬ 

большимъ щитомъ, 
сѳііе, см. об<1о. 
оеіиѳ, і, т. (рі. дгаесиз ееіе, п.) большая 
морская рыба, особл. китъ, акула, 

оѳи, айѵ. или соп/. какъ, какъ-будто, 
будто-бы. 

Сѳав, см. Сѳа. 
Сѳух, усіз, т. (асе. дгаес. -са) царь тра- 
хинскій, супругъ Алкіоны. 

СЬаегопёа, ае,/. городъ въ Віотіи. 
СЬаІоѳсІоп, бпів, /. городъ въ Виѳиніи, 

отт. СЪаІоѳйбпІив, аф*. 
СЬаІоібѳпѳіе, и -біеиз, см. СЬаІоів. 
СЬаІоіоѳоиа, і, /. «въ бронзовомъ 
храмѣ» прозвище Минервы. 

СЬаІоібре, ев, і. дочь царя колхид¬ 
скаго, сестра Медеи. 

СЬаІоів, Тсіів, /. городъ на о-вѣ Эвбеѣ; 
отт. СЪаІоісіѳпвІв, е, и-сі<Псив,аф. 
и виЬві. СЬаІсШѳпвев, іит, т. жи¬ 
тели г. X. 

СЬаМаѳа, ае, /. южная часть Вавилов 
ніи; отт. СЬаІсІаѳі, бпіт, т. — а) 
жители X. Ь) астрологи, предвѣща¬ 
тели по звѣздамъ. 

СЬаІсіаіоив, аф. [СЬаИаеа] халдей¬ 
скій; С. гаііопев = астрологія. 

сЬ.а1уЪѳіи8, аф. [сЬаІуЬз] стальной. 
СЬ&ІуЪѳв, Ьит, т. 1) племя въ ІІонтѣ; 

2) племя въ Цельтиберін, въ Испа¬ 
ніи. 

оЬ&ІуЪв, уЬів, т. сталь. 
СЬаІуЬв, уЪів, т. рѣка въ Цельтибе- 

ріи въ Испаніи. 
оЬ&таеІѳоп» опііа или опів, т. хаме¬ 

леонъ. 
СЪатаѵі, 5гшп, т. племя въ сѣверо- 

з&падн. части Германіи. 
оЬапѳ, ев,/, морская рыба. 
СЬ&бпев, пит, т. племя въ Эпирѣ; 

отт. 1) СЬабпіа, ае,/. область шпі 
занимаемая^ 2) СЬабпів, ісіів, аф. 
/ет. и СЬ&опІив, аф. хаонскіЙ, роёі. 
= эпирскій, додонскій. 

оЬ&ов, (пот. и асе. зіпд.) сЪао (аЫ зіпд.) 
п. хаосъ; роёі. = а) тьма, мракъ; Ъ) 
подземное царство. 

оЬага, ае, /. корнеплодное растеніе, 
можетъ быть дикая рѣпа. 

СЬагах, йсіз, /. 1) городъ въ Сузіанѣ; 
2) городъ въ Ѳессаліи. 

СЬагіІѳв, ит,/. хариты, граціи. 
еЬагІвііа, бгиш, п. празднество согла¬ 

сія, ежегодный семейный праздникъ. 
СЬагтабаѳ,ае, т. греческій философъ, 

ученикъ Карнеада, жившій во 2-мъ 
стол, до Р. X. 

СЬагоп, опііа, т. сынъ Эреба (Мрака) 
и Ночи, перевозившій въ Аду души 
умершихъ черезъ Сгиксъ или Ахе¬ 
ронъ. 

СЬагопй&в, ае, т. законодатель на 
о-вѣ Сициліи, жившій въ 7 стол, до 
Р. X. 

сЬагіа, ае, /. 1) листъ ципера бумаж¬ 
наго, отт. = бумага; 2) ігор. листъ 
исписанный, письмо, сочиненіе. 

оЬагійІа, ае, /. [йетіп. отъ сЬагіа] бу¬ 
мажка, записка. 

СЬагуЪсііа, ів,/. опасный водоворотъ 
въ Сицилійскомъ проливѣ; ігор. опас¬ 
ность, гибель. 

СЬавпагі, бгиш, т. племя въ сѣверо- 
занадн. части Германіи. 

СЪаШ, бгиш, т. племя въ западн. Гер¬ 
маніи. 

СЬаиоі, бгиш, т. племя на сѣверѣ 
Германіи; отт. СЬаиоіив, аф. 

оЪѳІ&ѳ, агит,/. клешни, особл. Скор¬ 
піона (созвѣздія). 

СЬѳІісібпіит рготопіогіит, мысъ 
въ Ликіи; СЬеІісІошае іпвпіае, группа 
острововъ противъ мыса X. 
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еЪѳІусігив, і, т. водяная зиѣя. 
сЪеІув, асе. -уп, ѵос. -у, /. 1) черепаха; 

2) ігор. аира (см. іевіибо). 
оЬѳг&вга, см. оЫга^га. 
ОЬѳггопѳвив или СЪѳгвопѳвив, і,/. 
поту островъ а) СЬ. ТЬгасіса или СЬ., 
X. ѳракійскій; Ь) СЬ. Таогіса, Крымъ; 
отт. СЬѳггопѳпвѳв или СЬѳгво- 
пепяев, іит, жители X. 

СЬѳгвдоі, Згшв, т. 1) піемя въ сѣв. 
Германіи; 2) = союзъ германскихъ 
племенъ. 

оЫІіагоЬив, і, т. или -сЬа, ае, ж. 1) 
тысящннкъ—начальникъ; 2) (въ Пер¬ 
сіи) первый сановникъ. 

СЫтаега, ае, /. чудовище, опусто¬ 
шавшее Линію. 

оЪітаѳгІіег, ёга, ётт, аф. произво¬ 
дящій чудовище, породившій химеру. 

СЫопѳ, ев,/. 1) дочь Дедаліона, мать 
Автолиха; 2) мать Эвмолпа, опт. 
СЫопІсіѳв, ае, т. = Еишоірив. 

ОЫов или СЫив, іі, /. островъ на 
Эгейскомъ морѣ; <тт. а) СЫив, адо- 
Ь) СЫІ, опш, т. жители о-ва X. 6) 
СЫшп, іі, п. вино х. 

оЫгазга, ае,/. хирагра, ломъ въ ру¬ 
кахъ. 

сЫговгарІшт, і, п. 1) почеркъ, рука; 
2) собственною рукою написанное, 
роспнска, сге<1і<іі сЬіго^гарЬів еіив. 

СЫгоп* бпів, т. кентавръ, сынъ Са¬ 
турна н Фнлиры, наставникъ Ахил¬ 
леса. 

оЪігигвіа, ае,/. хирургія. 
СЫив, см. СЫов. 
оЫатусШив, адо- одѣтый въ хламиду, 

см. оЬІатув. 
оЫатув, ^(іія, /. хламида, плащъ 

(верхнее платье у грековъ). 
СЬІогін, іШв, /. = КІога. 
СЬоаврев, ів, т. 1) рѣка въ Сузіанѣ, 

въ Персіи; 2) рѣка въ Индія. 
СЬоегПивД, т. плохой греческій поэтъ, 

въ свитѣ Александра М. 
сЪога&ішщ іі, п. 1) снабженіе хора 
всѣмъ необходимымъ; расходы на 
постановку піесы; 2) снабженіе сред¬ 
ствами; большія приготовленія, б. 
средства. 

сЬог&зоя, і, т. на свой счетъ снаб¬ 
жающій хоръ всѣмъ необходимымъ, 
см. оЬог&віит. 

оЪогйа, ае, /. струна. 
сЬогѳа, (рѣдко сЬогёа) ае,/. хороводная 

пляска, хороводъ. 
сЬогёав или оЪогІив, і, т. = іго- 

сЬаепа, стопа — 
оЬого&Шіагівѣа, ае, т. играющій на 
цитрѣ для хоровода. 

оЬогов, і, ш. 1) хороводная пляска, хо¬ 
роводь, ехегсеге (а^ііаге) сЬ. = пля¬ 

сать; 2) извѣстное число пѣвцовъ и 
танцовщиковъ, хоръ особл. въ тра¬ 
гедіи; 3) толпа, собраніе, сЬ. ^ѵеп- 
1иіІ8, роёіагиш. 

оЬгівШшив, адо. христіанскій; виЬві. 
-из, і, т. христіанинъ. 

СЬгував, ае, т. рѣка на о-вѣ Сициліи. 
СЬгувѳв, ае, т. жрецъ Аполлона въ 

городѣ СЬгуве (ев, /.) въ Троадѣ; 
отт. СЬгувѳів, Мів, /. дочь X. 

СЬгувіррив, і, т. греческій философъ, 

стоикъ, жившій въ 8. ст. до Р. X. отт. 
СЬгувіррѳив, адо. 

оЬгуѳоІіШив, і, сотт. драгоцѣнный 
камень, топазъ. 

СЬгувоіЬбтів, ібіа, /. дочь Агамем¬ 
нона и Клитемнестры. 

Сіа, см. Сѳа. 
Сіапі, см. Сіо8* 
СіЪаІаѳ, Йгиш, /. городъ въ Паннонім. 
ОІЪ&гіші, адо. [сіЬиѳ] 1) относящійся къ 
пищѣ, съѣстноЙ, ген, отт. виЬві. сі- 
Ьагіа, бгит, п. = а) съѣсгные при¬ 
пасы, провизія; с. (Іпогахп шепвіпт, 
пр. на два мѣсяца; Ъ) кормъ; с) про¬ 
довольствіе, содержаніе; 2) обыкно¬ 
венный, простой, рапів с. 

ОІЬЗДив, из, ія. пища. 
СІЪо, 1. кормить. 
оіЪбгіит, іі,». кубокъ. 
оіЬив, і, т. пища; сіѣпт сареге, аатегѳ 

= ѣсть. 
СІЬуга, ае, /. городъ во Фрягіи; отт. 
СіЪугаіѳв, ае, т. житель г. К. и Сі- 
Ъугаііоив, адо. 

сіо&сіа, ае, /. кузнечикъ, кобылка, 
стрекоза. 

СІо&ігіобвив, адо. [сісаігіх] нокрытый 
рубцами, въ рубцахъ, 

оіоаѣгіх, Ісів, /. рубецъ; с. адтегва = 
жіѵегво согроге ассеріа (спереди, на 
груди); ігор. рана; с. оМпсііпг, р. 
заживаетъ. 

оіоѳг, бгіа, я. овечій горохъ. 
Сіобго, ошв, ія. Фамильное имя зепіів 
Тиіііае; отт. СіоѳгопІапив, адо. 

оіоЬогіит, и -гейт, еі, я. индивій или 
цикорій. 

Сіоопѳв, ит, пи племя во Ѳракіи, 
оіобпіа, ае, /. аистъ, 
оіоиг, йгіз, адо. ручной, Ъевііа. 
оіойѣа, ае, /. цикута; ігор. а) ядъ, 
приготовл. изъ сока ц. Ъ) свирѣль, 
изъ стебля ц. 

Сіойіа, ае, т. имя ростовщика у Го¬ 
рація. 

оібагів, ів, /. діадема царей персид¬ 
скихъ. 

оіѳо, сіѵі, сйшп, 2. (рѣдко, сіо, сіѵі, 
сіішп, 4. 1) приводить въ движеніе, 
паіога ошпіа сіеі; с. таге, аедиога, 
взволновать, взбушевать море; отт. 
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іегт. і. егсіит сіеге = раздѣлить 
наслѣдство; Ъ) ігор. возбуждать, про¬ 
изводить, с. тоіит, аеііііопет, Ъеі- 
Ішп; 2) призывать, аіщиет а<1 ее, 
тііііез а<і агша, особл. призывать въ 
свидѣтели иди на помощь; с. Мапеа 
посіигпов; с. поп Ьотіпев іапішп ас<і 
Гоесіега еі <1ео8; Ь) звать, называть по 
имени, та&па ѵосе апітат впргетит 
сіепі (на похоронахъ); розаит сіеге 
раігет сопаиіет — могу доказать 
свое благородное происхожденіе; ігі- 
шпрЪшп потіпе сіео = сіато сіо 
ігіитрЬѳ». 

СШоіа, ае,/. область М. Азіи; СШоеѳ, 
шп, пи жители К. зіпд. СШх, Ісіа, 
зиЪзі. и пф\ киликійскій; отт. СЩ- 
сіѳпѳів, е, СіПоіив, оф\ и СІІІвва, 
аф*. /Ы. д.\ СШоіит, іі, п. ко¬ 
веръ, покрывало изъ шерсти к. 
козъ. 

СШвва» СШх, см. СШоіа. 
СІПа, ае, /. городъ въ Эолидѣ. 
Сііпіив, родовое имя; изъ этого рода 

былъ Меценатъ. 
СітЪгі, бтт, т. племя на сѣверѣ 
Германіи; отт. СітЪгіоив, аф. 

сітѳх, ІсІ8, т. клопъ. 
Сітіпив, і, го. иди Сішіліив Часов, 

озеро въ Этруріи. 
Сішшёгіі, огшп, го. племя ѳракійское, 
на сѣверн. берегу Чернаго моря, отт. 
Сітшегіив, аф. 

Сітбіив, і, /. одинъ изъ Кикладскихъ 
острововъ. 

Сітоп, бпІ8, т. аѳинскій полководецъ, 
сынъ Мильтіада. 

сіпоіппаіов, і, т. [сіпсіпппв] кудря¬ 
вый, завитой. 

оіпоіппив, і, т. пукля, кудря; Ігор. 
изысканное украшеніе. 

СІпоіив, родовое имя; Магспз С. АН- 
тепіив, народн. трибунъ; Іех Сіпсіа, 
законъ по к-ому воспрещалось стряп¬ 
чимъ требовать платы за производ¬ 
ство тяжебныхъ дѣлъ. 

оіпоійга* ае,/. [сіп^о] опоясаніе. 
СІпоіив, рагіср. и. сіп^о. 
СІпоіив, из, т. [сіп$о] 1) извѣстный 
родъ опоясыванія, извѣсти, манера 
подвязывать тогу, напр. с. ОаЬіппз: 
конецъ подобранной тоѵи спереди пере¬ 
брасывали черезъ лѣвое плечо и изъ подъ 
правой руки прикладывали къ груди; 
2) поясъ. 

оіпоійіив, аф. [сіпсіпв] опоясанный; 
сіпсіиіі СеіЬеді = ргіясі Котапі. 

Сіпѳаѳ, ае, т. ѳессаліецъ, другъ эпир- 
скаго царя Пирра. 

оіпѳгагіив, іі, го. [сіпіз] раскаливающій 
завивальное желѣзо въ горячей золѣ, 
завивающій волосы. 

СІП&&, ае, /. рѣка въ сѣверн. части 
Испаніи. 

оіп^о, пхі, псіпт, 3. 1) опоясывать, 
особл. разе, опоясываться, сіпді епзе; 
2) окружать, с. (іотиш, таге сіп$іі 
іпаиіат; с. игЬет оЬвіііопе, осадить 
городъ; ігор. бісіііа сіпсіа регісиііз; 
b) увѣнчивать, украшать, с. сарпі Яо- 
гіЬиѳ; 8) роёі. с. аііциет иди с. аіісиі 
Іаіив, сопровождать кого. 

оіпртішп, і, п. {рѣдко -Іа, ае,/. и -Іив, 
і, го.) 1) поясъ; Ь) подпруга; 2) земной 
поясъ. 

Сіп&й1ит, і, п. городъ въ области пи- 
ценской; отт. -Іапиз, аф*. 

оіпійо, бша, т. = сіпѳгагіив. 
оіпів, ёгіз, т. 1) пепелъ, зола; 2) (віпд. 
и рЫг.) прахъ, таігів сілегев; бегі 
сіпегет = обратиться въ п.; рові сі- 
пегет=по сожженіи тѣла умершаго; 
бштпобо аЪвоІѵаг сіпів = послѣ моей 
смерти. 

Сіппа, ае, т. Фамильное имя депіів 
Согпеііае; Ьисіиа Согп. С. товарищъ 
Марія; отт. Сіппаппв, аф*. и зиЪзі. 
Сіппапі, бгит, го. приверженцы Ц. 

сіппатотит иди оіпп&тит, і, п. 
1) коричневое дерево; 2) роеі. лоза 
кор. дерева. 

Сіпурв, урів, т. ]эѣка въ сѣверн. 
Африкѣ; отт. СіпурЬіов, аф. роёі. 
= африканскій, ливійскій. 

Сіпугав, ае, т. царь ассирійскій, отецъ 
Адониса и Мирры; отт. Сіпугѳіив, 
аф. 

оіо, оіге, см. сіѳо. 
Сіов, іі, /. городъ въ Виѳиніи; отт. 
Сіапі, бгит, т. жители г. К. 

оірриѳ, і, т. 1) столбъ (пирамидаль¬ 
ный), колонна особл. на могилѣ, па¬ 
мятникъ; 2) укрѣпленіе, состоящее 
изъ палисада. 

оігоа, 1) ргаер. сит аз виз. а) вокругъ, 
іоззаа с. хпигшп бихіі; отт. Іе&аіов с. 
ѵісіпа8 #епіев тівіі (= разослалъ къ 
—), Іііегае с. ргаеіесіов тіваае (разос¬ 
ланныя къ—); Ъ) вблизи, по близости, 
с. сіотпт апгеат ЬаЬііаге, и вообще 
при менѣе точномъ опредѣленіи мѣста 
= около или на: с. Зісіііат, с. 8а- 
Ьіпоа; вейет сареге с. ЬевЪшп іпяоіат; 
c) при имен, числит, и при опредѣленіи 
времени около: с. ^шп^еп^08 Котапо- 
гит сесібегипі; с. еапсіет Ьогат; с. 
Ротр^’і аеіаіет; с. Сісегопет, оноло 
того времени, когда жилъ Ц. ф каса¬ 
тельно, въ отношеніи къ —, (ііввепяіо 
с. ѵегѣа; пе^іі^епііог с. беов; с. Ъопав 
агіеѳ раЫіса восогсііа; 2) айс. кру¬ 
гомъ, окрестъ, въ окрестности, #га- 
теп егаі с.; топіев ані с. вппі; часто 
(особл. у Ливія) = оф. вокругъ лежа- 
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щдй, окрестный, тиііагшп с. сіѵііаіит, 
= тиііагшп сіѵііаіит, циае с. випі; 
рега^гаге с. ваііиа = циі сігса випі. 

оігоатоѳгішгц іі, п. = ротоегіит. 
Сіроѳ, ев,/, волшебница, дочь Геліоса; 
отт. Сігоаеия, оф\ 

Сігоѳ^і* бгит, т. мысъ и городъ въ 
Лаціумѣ; отт. Сігоѳіѳшвів, е, аф*. 
и зиЬзі. Сігоѳіѳпѳѳв, шт, т. жители 
г. Д. 

ОІгсѳпяів, е, аф. [сігсив] къ цирку от¬ 
носящійся, принадлежащій, 1а<1л 
Ішііспіт с. (въ циркѣ). 

Оігсеаіит, іі, *. городъ въ Месопо¬ 
тамія. 

оігсіпо,!. [сігсіітв] дѣлать кругообраз¬ 
нымъ, дѣлать круглымъ; ігор. с. пи¬ 
тав = кружиться въ воздухѣ, 

сігоігшв, і, т. [сігсиа] циркуль, 
оігсйег, около 1) ргаер. с. ассиз. с. Еа- 

Іепбав, с. тегіаіет; 2) аЛѵ. гѳсіііі с. 
тегісііе; с. іегііа рага сеіаіа еѳі. 

оігсиѳо, = сігсшпео. 
сігошііо, ошв, /. [сігсшпео] 1) хожде¬ 
ніе вокругъ, особл. въ яз. ѳоенн. обходъ, 
дозоръ, патруль^ 2) ігор. кругъ, око¬ 
личность; сігсиіііопе циабаш, обиня¬ 
ками, косвеннымъ образомъ, 

оігсшітю, ив, т. [сігсшпео] 1) хожде¬ 
ніе вокругъ, обходъ, С. 80ІІ8, КруГО- 
обращеніе с.; с. іоііиа Вісіііае, путе¬ 
шествіе по всей Сициліи; ігор. с. ѵег- 
Ьогит или огаііопіа = періодъ; 2) 
кругъ, крюкъ, Іоп^о (ѣгеѵі) сігсиііи 
еавсіет гедіопеа реіеге; ігор. сігсиііи 
аіщиісі епипііаге (обиняками); 8) 
окружность, тариішіо сігсиііиа, іп 
сігсиііи. 

оігстіаііт, адю. [сігсиіив] кружками, 
въ собраніяхъ. 

сігспіаіог, 5гів, т. [сігсиіог] шарла¬ 
танъ. 

сігоиіаіогіив, аф\ [сігспіаіог] шарла¬ 
танскій. 

сігсиіог, 1. йероп. [сігсиіив] образо¬ 
вать кружокъ; собираться толпами, 

сігсйіиа, і, т. 1) кругъ; сігсиіі віеііа- 
гит, пути, орбиты; 2) ігор. кружокъ, 
собраніе, іп сопѵіѵііа еі сігсиііа; 3) 
кругъ, кольцо, звено, 

оігоит, 1) ргаер. сит ассиз. вокругъ, 
около, іегга ве сопѵегііі с. ахет; Ъ) 
вблизи, с. Ациііеуат; с) = по, еггаге 
с. тіііав, Іе^аііо с. іпаиіав тіваа; рие- 
гов (Іітіаіі с. атісоа (= разослалъ къ 
—); 2) аЛѵ. вокругъ, кругомъ, орега, 
циае сігсит егапі. 

сігсшпаоіив, рагіср. %л. сігситадо; 2) 
оф. согнутый, загнутый. 

оІгсшпаоѣшц ив, т. [сігсита^о] обра¬ 
щеніе, вращеніе. 

еігоит-ізо, В$і, асіит, 8. 1) водить 

кругомъ, вращать, особл. разе, сігсит- 
аді, обращаться, вращаться — со¬ 
вершать круговое движеніе, ашшз 
воіаііііаіі огЬе сігсита^ііиг, отт. = 
проходить, миновать; аеіаа, ашша 
сігситадііиг; сігсатасіо аппо или ап- 
пі іетроге, по прошествіи года; 2) 
поворачивать, оборачивать, е^иши, 
ве агі аіщиісі; с. аі$па (а#теп) = обра¬ 
титься съ войскомъ въ другую сто¬ 
рону; ѵепіиа ѳе сігситадіі, вѣтеръ 
перемѣняется; ігор. Іогіипа сігсшп- 
а#ііиг. 

оігоиш-аго, 1. кругомъ запахивать. 
оігошп-сісіо, сіш, сіашп, 8. [саесіо] 1) 

кругомъ об-вырѣзывать, с. агЬогеа, 
севрііет ^ІаЛіо; 2) ігор. уменьшать, 
ограничивать, с. ѳшпріив, ти1іііи<1і- 
пет. 

оігоит-сігоа, а&ѵ. кругомъ со всѣхъ 
сторонъ. 

оігоитоівѳ, аЖ>. [сігсшпсівив] кратко, 
сжато. 

оігоитоівив, рагіср. хл. сігситсібо; 2) 
аф. крутой,ѵ Іосия; Ь) краткій, сокра¬ 
щенный, огаііо. 

оігсишоіисіо, иаі, Сайт, 8. [с1аи(іо] 
запереть со всѣхъ сторонъ — обло¬ 
жить, окружить. 

еігоит-обіо, 8. жить вокругъ, зани¬ 
мать кругомъ, а&гоа. 

оігошп-сигго, 8. и -сигво, 1. бѣгать 
вокругъ. 

оігоит-<іо, <Іб<Іі, <Шит, I. ставить, 
располагать вокругъ, кругомъ, с. си- 
аіскііая, типіііопеа, орега; отт. с. аіі- 
циет (а1щиі<1) ге аіщиа или с. аііциій 
аіісиі = окружить кого (что) чѣмъ- 
либо: с. игЪет тиго; ге$іо сігсшшіаіа 
іпвиііа; с. тигит игЪі=с. игЬет то¬ 
го; с. ехегсііит савігів Ьовііит = с. 
сааіга Ь. ехегсііи. 

оігоит-чійоо, хі, сіит, 8. 1) водить 
кругомъ, соЬогіеа; сігситсіихіі ехег¬ 
сііит ргаеіег (мимо) сааіга Ьовіішп; 
Ъ) с. рег = водить по; аіщиет рег 
савіга, ехегсііит рег іпѵіа; 2) ігор. 
(въ рѣчи) распространять, растяги¬ 
вать, пиши вепѳиш Іопдіоге атЪііи; 
Ъ) произносить протяжно, с. ауІІаЪат. 

оігоитсіиоііо, опіа,/. [сігситбисо, 2.] 
пространное изложеніе, длинный пе¬ 
ріодъ. 

оігоиш-ео, Іѵі (іі), ііит, Іге, ходить 
кругомъ, обходить, особл. а) обходить 
упрашивая, ободряя, поощряя, с. ріе- 
Ъет, асіет; с. уеіегапоа, иі асіа (5ае- 
вагіа ваисіапі; Ъ) обходить — окру¬ 
жать, с. асіет а іаіеге арегіо; с. аіпі- 
вігат сото; сігситігі аЪ едиііаіи; с) 
обходить — объѣзжать, с. игЬет, от¬ 
пев іпаиіав, ргаебіа. 
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оігошп■ѳ^иИо, 1. объѣзжать верхомъ, 
Ѣздить вокругъ, аіідиіб. 

оігошп-Гёго, Ійіі, Іаіит, Гсгге, 1) но¬ 

сить кругомъ, обносить, росиіит, ѵі- 
пшп; с. рег = носить по: іпГапіет 
рег іетріа, сариі аіісціиз рііо рег иг- 
Ъет; воі сігситГегіиг, с. обращается; 
роёі. Іег восіов сігсишіиііі ипбй = с. 
иікіат сігсит зосіоз (очистительный 
обрядъ); 2) ігор. обращать туда и сю¬ 
да, во всѣ стороны, с. осиіоз, агта; 
b) распространятъ, Ъеііиш, іеггогет; 
c) разглашать, Гасіит аіісіуив; с. зе 
езве Саеаагет., 

оігсит-йѳоіо, хі, хит, 3. загибать, 
заворачивать. 

ОІгошп-йо, 1. дуть со всѣхъ сторонъ, 
аіщиет, на кого. 

оігоит-Иио, хі, хит, 3. 1) ігапз. течь 
вокругъ, обтекать — окружать со 
всѣхъ сторонъ, Маеапсіег с. Сагіат: 
ігор. аесипбае геа уоз сігситйиипі; 2) 

іпіг. быть, находиться въ изобиліи, 
соріае сігситЯиепіев; Ь) сит аЫаі. 
изобиловать, имѣть въ изобиліи, с. 
отпіЬи8 сорііз; сігситйиепз &1огіЙ, 
покрытый славою; сігситЯиепв ога- 
ііо, плодовитая рѣчь. 

оігощп&ииѳ, аф*. [сігситЙио] 1) обте¬ 
кающій; 2) ра88. обтекаемый — окру¬ 
женный, іпБиІа сігситйиа Ропіо. 

оігоитГог&пѳив, аф. [сігсит-Гогит] 
1) кругомъ — всюду на площади на¬ 
ходящійся, къ площади относящійся; 
аез с. = до лги (со бет в. деньги, занятыя 
у мѣняла на площади); 2) площадпый. 

оігошп-Гоп (Іо, ГшІі, ГО ѳ нт, 3. 1) обли¬ 
вать, а1щиі<І ге аіщиа; ігор. окружать 
со всѣхъ сторонъ, с. аіщиет атісіи 
пеѣиіае, аёг сігситГиікііі іеггат, Ьо- 
8іев сігситіиікіипі аіідиет; 2) с. (аіі- 
диісі) геі аіісиі, разливать вокругъ, 
отт. разе. сігситГипсН, разливаться 
вокругъ, ігор. « окружать со всѣхъ 
сторонъ: сігситГипбіІиг Ъиіс тиііііи- 
6о, множество народа окружаетъ его, 
толпится около него; зрігііиз поѣіз 
сігситіизиз, воздухъ, насъ окружаю¬ 
щій; тоіеаііае, ѵоіиріаіев ипсНдие сіг- 
ситГизае, — со всѣхъ сторонъ насъ 
окружающія; роёі. сігситіипсікиг іи- 
уеиі (— обнимаетъ). 

оігошп-кѳто, тиі, тііит, 3. стонать, 
вздыхать (вокругъ, подлѣ чего). 

ОІГОШП-КѲ8ІО, 1* обносить, разносить 
во всѣ стороны. 

оігошп-вгёйіог, #гензи8 з., 3. йероп. 
обхрдить, окружать, іег^а Ьозіішп, 
8угіаш. 

оігошпІоіо, = сігсипцісіо. 
сігоит-іпДоіо, ^ёсі, ^есіит, 3. кру¬ 

гомъ набросать. 

оігошпШо, сігсишииз = сігсиіііо, сіг- 
сиііиа. 

оігоит-]аоео,-2. лежать, нахо¬ 
диться вокругъ, около, диае сігсиш- 
^асепі Еигорае (йаі.). 

оігсшгдеоіив, рагіер. и. сігсипцісіо; 
2) аф. вокругъ лежащій, окрестный, 

сігошвдѳоіив, из, т. [сігсипцісіо] 1) 
обхватываніе, окруженіе; 2) окруж¬ 
ность, окрестность, агх типііиг сіг- 
сипцесіи агбио. 

оігсипціоіо, ібсі, іесіит, 8. Цасіо] 1) 
бросать со всѣхъ сторонъ, с. Ъавіат 
іп ѵепіепіет Ьовіет; ігор. с. тиііііи- 
біпет тоеиіЬиз (= устремить на); 
с. уаіішп, сдѣлать кругомъ валъ, об¬ 
нести валомъ; (роёі.) рам. сігсипцісі 
= обвиваться: ал^піз сігсппцесЩя 
Гиіі ѵесіет; 2) с. а1щиі(1 ге аИциа, 
окружить что чѣмъ-либо. См. сігсшп- 
^есіиз. 

оігошп-іі^о, 1. обвязывать, перевязы¬ 
вать, с. аіщиісі ге аіщиа, обвязать 
или ігор. обвить, окружить что чѣмъ- 
либо; с. аіщиісі геі аіісиі (что на что- 
н.) = с. аіідиіб ге аіщиа, перевязать 
что чѣмъ-н. 

оигсшп-ІІпо, — Іііиш, 3. 1) мазать 
кругомъ, обмазывать, с. аіщиід аіщиа 
ге или аіідпіеі аіісиі геі, вымазать что 
чѣмъ-либо; 2) ігор. покрывать, ваха 
сігситіііа тизсо; сігситіііиз апго. 

оігоитІШо, <5піз,/. [сігситііпо] обма¬ 
зываніе. 

оІгситІооіШо, бпіэ, /. [Ъциог] описа¬ 
ніе перифразою, перифраза. 

оігоит-ійо,-3. омывать, шаиіаш. 
оігошпійтіо, опіз, /. [сігситіио] раз¬ 
литіе водъ кругомъ, вокругъ, 

оігоит-тійо, тіаі, тіззит, 3. посы¬ 
лать кругомъ; разсылать во всѣ сто¬ 
роны. 

оігсиш-тй^іо, 4. мычать вокругъ, 
оігоит-тйпіо, 4* укрѣплять кругомъ, 

со всѣхъ сторонъ окружать укрѣпле¬ 
ніями, игЬет. 

оігоиттипШо, бпіз, /. [сігситтшйо] 
обнесете укрѣпленіями, обложеніе, 
игЬіз. 

оігоит-паѵіво, I. объѣзжать (на ко¬ 
раблѣ) вокругъ. 

сігоитрасіапиБ, аф. (Рабиз) кругомъ, 
около или по берегамъ рѣки Но на¬ 
ходящійся. 

оігоит-решібо,-2. кругомъ ви¬ 
сѣть. 

сігоот-рі&шіо, еі, вши, 3. со всѣхъ 
сторонъ рукоплескать. 

сігошп-ріѳоіог,р]ехи8зиш, 3. сіероп. 1) 
обвивать, обнимать, соііиш аііефив; 
2) окружать, соііет орегіЬия. 

оігоит-рНоо, 1. обвивать. 
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сігсшп-рбпо, рбвиі, ровііит, 3. ста¬ 
вить вокругъ, располагать кругомъ, 

сігсит-роі&ііо, бпія,/. круговая по¬ 
пойка. 

оігешпфіадив, ад». вездѣ кругомъ, 
со всѣхъ сторонъ. 

оігошп-гѳііо, 4* опутать сѣтью, окру- 
ЖѵіЬѵ 

сігоит-гбйо, гові, гбвит, 3. огрызать, 
оігопт-ааѳріо, см. сігситверіо. 
сігсшп-воіпсіо, всісіі, 8СІ88ШП, 8. кру¬ 

гомъ изорвать, оборвать. 
оігстт-вегіЪо, всгірві, всгіріит, 3. 

описывать кругъ; с. огЪет, начер¬ 
тить кругъ; с. аі^пет (уіг$и]&) опи¬ 
сать кругъ около кого; ігор. 1) опре¬ 
дѣлять предѣлы, опредѣлять, назна¬ 
чать, с. Іосшп ЬаЪііапсН, аііспі ехі- 
дпшп тііае враіішп; с. аі^иісі іегті- 
піа, ограничить, опредѣлить что-л.; с. 
аіідиіа ѵегЬів, объяснить что-л.; Ь) 
ограничивать особл. кругъ или сво¬ 
боду дѣйствій, произволъ, обузды¬ 
вать, с. ргаеіогет, ігіЪтшоа, абоіевсеп- 
іет; 2) опутывать, обольщать, обма¬ 
нывать, сігситвсгіріі аЦие бесеріі 
ШіасіЪив іпіегго^аІіопіЬив; с. ігаігет, 
асіоіевсепіиіов, аІЦиет ресипіі; сіг- 
ситвсгіЫ аЬ аі^ио; Ъ) с. іевіатепіит, 
1е#ет, извращать смыслъ, неправиль¬ 
но толковать — ; 3) с. аііциісі (заклю¬ 
чить какъ бы въ скобки) = устранить 
что-н., не обращать вниманія на что- 
н., с. вепіепііав, іетрив. 

сігошпвогіріе, ад.о. [сігсшпвсгіріив] 
кругло, мѣрно, періодически, 

сігсптвогірііо, бша,/. ГсігситвсгіЪо] 
описаніе круга; ігор. 1) окружность, 
объемъ, предѣлы, іеггае, іетрогів; 
2) обольщеніе, обманываніе, ааоіев- 
сепіішп. 

оігошпяогіріог, бгів, т. [сігсптвсгі- 
Ъо, 2»] обманщикъ. 

оігсшпвогІрігш, рагіср. %л. сігсптвсгі- 
Ъо; 2) оф. ограниченный; Ъ) (еъ ри¬ 
тор.) округленный, мѣрный, 

сігсшп-иѳсо, весиі, весіит, 1. кругомъ 
обрѣзывать. 

оігсит-вёсіео, вЗФ, веввшп, 2. сидѣть 
вокругъ, ѵаіцс=окружать, осаждать, 
пгЬет. 

сігсшп-вѳріо, веры, веріит, 4. 1) ого¬ 
раживать; 2) окружать, обставлять, 

оігошпвеивіо, бпів, /. [еігсшпвебео] 
облежаніе, осада. 

оігошп-вісіо, 8$<1і, — 8. располагаться 
вокругъ, окружать, восіов, игЬет. 

сігошп*ві1іо,-4и [ваііо] прыгать, 
скакать вокругъ, кругомъ, 

еігсшпчгівіо, вібіі, — 3. становиться 
вокругъ — обступать, окружать, аіі- 
4иет, пгЪет. 

оігоит-вдпо, пиі, пііит, 1. 1) ігапе. 
звучать, раздаваться вокругъ, сіатог 
сігситаопаі Ъовіет; сігситвопог, шу¬ 
митъ, гремитъ вокругъ меня; 2) іпіг. 
оглашаться, Іосав сігсшпвопаі оіиіа- 
ІіЬив. 

оігсит-вбшів, аф. кругомъ звучащій, 
раздающійся. 

оігошпвресііо, бпіз, /. [сігсптврісіо] 
осмотрительность. 

сігсшп-вресіо, 1* 1) внимательно 
осматриваться, оглядываться; 2) 
ігапз. осматривать, отніа; аііпа аіішп 
сігситвресіапі, смотрятъ другъ на 
друга; Ъ) ігор. высматривать, выжи¬ 
дать, іетрив йеіѳсііошв; с. іидат (слу¬ 
чай къ —). 

1* оігоитвреейив, рагіср. и. сігсит- 
врісіо; 2) аф. тщательно обдуманный, 
іпіеггодаііо; Ъ) асііѵ. осмотрительный, 
осторожный. 

2. оігошпврѳоѣав, ив, т. [сігситврісіо] 
1) озираніе; іп отпев рагіев с. еві = 
можно смотрѣть во всѣ стороны; 2) 
ігор. разсматриваніе, соображеніе, 
аііагшп гегшп. 

оігсит-врѳгзо,-3, [враг^о] 1) 
сыпать кругомъ, аіщиій; 2) крутомъ 
усыпать, к. окроплять, аіщиісі ге аіциа. 

еігоит-вріоіо, ехі, есіит, 8. 1) іпЬг. 
осматриваться; ігор. быть осмотри¬ 
тельнымъ, осторожнымъ, сігситврі- 
сіепбит еві, иі —; 2) ігапз. осматри¬ 
вать, вііош игЫв; Ь) оглянувшись уви¬ 
дѣть, вахшп іп^епв; ігор. = а) обду¬ 
мывать, с. апіто, диіб іасіепбит віі; 
Ь) искать, с. аихіііа, аііаиет. 

оігеитві&пѣіа, ае, /. [сігсшпзіоі 1) 
стояніе, расположеніе вокругъ, Ъов- 
Ііит; 2) ігор. обстановка, 

оігоит-віо, віёіі, — 1. 1) стоять во¬ 
кругъ; 2) обступать, окружать, осаж¬ 
дать, а^иет, аі^иіб. 

оігоит-вігѳро, риі, рІіит, 3. шумѣть 
кругомъ, производить шумъ вокругъ; 
Іе^аіив сіатоге сігситвігерііиг, во¬ 
кругъ посла раздается крикъ, 

оігошп-вігио, хі, сіит, 3. строить во¬ 
кругъ, кругомъ обстраивать, 

сігсит-вигвѳпв, ііа, [виг^о] подымаю¬ 
щійся кругомъ, вокругъ, 

оігоит-іехѣш, рагіср. [іехо] кругомъ 
протканный, обложенный, 

еігошп-ібпо, пиі, Ь гремѣть кругомъ, 
вокругъ. 

оігошп-іопяив, рагіср. [іопбео] кру¬ 
гомъ обстриженный, обрѣзанный, 

оігошп-ипсііфіѳ, адѵ. кругомъ, со 
всѣхъ сторонъ. 

оігоищ-ѵаао, ві, — 8. обступать, на¬ 
падать со всѣхъ сторонъ, аіщиеш, 
паѵев. 
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оігошпѵі^ив, аф. крутонъ вращаю¬ 
щійся. 

оігошп-ѵаііо, 1. обнести валомъ; отт. 
= обложить, окружить, осадить, Ьов- 
іев, оррісішп. 

сігситѵѳсііо, бпів, /. [сігситѵвЪо] 1) 
развозъ во всѣ стороны; 2) круговое 
движеніе, обращеніе, воіів. 

сігошп-ѵѳоѣог, 1. йероп. 1) объѣзжать 
кругомъ; 2) ігор. проходить, изла¬ 
гать; разсказывать, вшдиІа. 

оігоит-ѵѳііог, уесіив в., 3. (роёв.) объ¬ 
ѣзжать кругомъ, вокругъ, паѵіЬив, 
сіавве, едио; с. рготопіогіит; рагіср. 
сігситѵеЬепв, іів = объѣзжающій 
кругомъ, вокругъ; ігор. сігситѵеЬі 
опшіа ѵегѣів, описывать — . 

оігошп-уѳіо, 1. завѣшивать, покры¬ 
вать со всѣхъ сторонъ, 

оігоит-ѵёпіо, ѵбпі, уепіит, 4* 1) об¬ 
ходить кругомъ — окружать со всѣхъ 
сторонъ, ріапіііеа сігситѵепіа соШ- 
Ъиѳ; КЬепив сігситуепіі ілвиіат; Ъ) 
обступать, осаждать, Ъовіев, тоепіа; 
с) = захватить, уничтожить, іешеге 
весиіі аЬ ЪовііЪиз сігситуепіі випі; 2) 
ігор. ставить въ затруднительное 
положеніе, притѣснять, сігсшпуепіпв 
іаівів сгішіпіЬив; Ь) обманывать; с. 
аіщиет те аііциа, обманомъ лишить 
кого чего-л. 

оігоитѵѳг8іо, бпів, /. [сігситѵегіо] 
обращеніе, круговое движеніе, 

еігоитуѳгвог, 1. вращаться. 
ОІгошп-уѳгіо, іі, вшп, 8, обращать кру¬ 

гомъ, вращать; роёі. гоіа сігситѵег- 
іііиг ахет, обращается около оси. 

оігсит-ѵѳвііо, 4, кругомъ одѣвать, 
закрывать; ігор. с. ее ге аШріа, во¬ 
оружиться чѣмъ-л. 

сігоит-ѵіпсіо, ѵіпхі, ѵіпсіит, 4. кру¬ 
гомъ обвязывать. 

Оігошп-уоШо, 1. летать, порхать во¬ 
кругъ, Яогет. 

оігоит-уоіо, 1.1) летать кругомъ, во¬ 
кругъ, облетать; 2) поспѣшно обхо¬ 
дить, объѣзжать, огсіілев. 

оігошп-уоіуо, уоіуі, ѵоШішп, 8. кру¬ 
гомъ катать, вертѣть; роёі. воі сіг- 
сшпѵоіѵііиг аппит, с. совершаетъ го¬ 
довое кругообращеніе, 

оігсшп-уогіо, см. сігситѵегіо. 
оігоив, і, т. 1)р*ьд*о = сігси1ив, кругъ; 

2) циркъ, растилище; с. Махішив, ц. 
построенный Тарквиніемъ гордымъ. 

ОІгІв, І8, /. морская птица. 
СіггЬа, ае, /. портовый городъ въ Фо- 

кидѣ; отт. СіггЬаѳия, оф\ 
еіітив, і, т. локонъ, букля; ігор. а) хо¬ 
холъ у птицъ; Ь) бахрома. 

Сігиц ае, /. городъ въ Нумидіи; отт. 
Сігіѳпвев, іит, т. жители г. Д. 

сіе, ргаер. с, ассия. 1) по сю сторону, 
с. Тапгшп, КЬешш; 2) (о времени) 
въ, с. раисоѳ <ііеа. 

СІ8-а1рІПИв, дф*. по сю сторону Альпій¬ 
скихъ горъ находящійся, живущій. 

сІвіиш, іі, п. коляска о двухъ колесахъ, 
кабріолетъ. 

оів-гЬѳпапив, аф\ по сю сторону Рей¬ 
на находящійся, живущій. 

Сівбёіів, еі, т. царь ѳракійскій; отт. 
СІ88ѲІ0, ісіів,/. дочь К. = НесиЪа. 

оівіа, ае,/. ящикъ, сундукъ. 
оівіеІІа, ае,/. [йетіп. отъ сівіа] сунду¬ 
чокъ, ящичекъ. 

сівіеіійіа, ае, /. [йетіп. отъ сівіеііа] 
шкатулка. 

оівіегпа, ае, /. подземное водохрани¬ 
лище, водоемъ. 

оівіорЪогив, і, ія. (яс. питав) азіатская 
монета. 

оівійіа, ае,/. [детіп. отъ сівіа] сунду¬ 
чокъ, ящичекъ. 

оііаіе и оііаііт, асіѵ. [сііаіив] скоро, 
поспѣшно. 

ОІШдо, рагіср. гл. сііо; 2) аф\ ускорен¬ 
ный, скорый, поспѣшный, с. р*а<іи 
іге, скорымъ шагомъ; едпо сііаіо, га¬ 
лопомъ, вскачь. 

оіѣёгіог, ив, ад$. сотр. (рояіі. сііег рѣд¬ 
ко) по сю сторону лежащій, находя¬ 
щійся, ближайшій, б&Ша с.; ігор. иі 
а<1 Ьаес сііегіога уепіатив; яирегі. сі- 
іітив, или сіі&тив, ближайшій, самый 
близкій, віеііа сіііта іеггів. 

сііёгІив, асіѵ. см. сііга, П. 
СіШаегоп, бпів, т. гора въ Віотін, на 
границѣ Аттики. 

оІШага, ае,/. цитра. 
СІѢЬагіѳіа, ае, т. играющій на цитрѣ. 
ОІ1Ѣ.&Г1ИО, 1. играть на цитрѣ. 
оШі&гоѳсІісив, аф\ свойственный пѣв¬ 
цу съ цитрою. 

еііЬ&гоѳсІив, і, т. играющій на цитрѣ 
и поющій. 

оШтив, см. сііегіог. 
СШшп, іі, п. 1) городъ на о-вѣ Кипрѣ; 

отт. СШѳпвІв или СШѳив, аф‘. и 
яиЬяі. СШѳнвѳв, іит, или СШѳі, 
бгит, т. жители г. К. 2) городъ въ 
Македоніи. 

сШив, оШввіте, см. сііо. 
1. еІІо, асіѵ. (сотр. сіііив, яир. сіііввіте) 

скоро, проворно, с. рго^гесіі, с. ѵе- 
піат; роёі. сіііив виргета (ііе = апіе 
впргетат б.; поп (ЬаисІ) сііо = поп 
іасііе: поп іат сііо (ііхегіт, не такъ- 
то скоро, легко —. 

2. ойо, 1. [сіео] 1) (рѣдко) приводятъ 
въ движеніе; с. тоішп, возбудить, 
произвести д. 2) чаще ігор. а) вы-прм- 
зывать, ^аѵепев, іевіеш; с. раігев іп 
спгіат; с. рориіит, іисіісев; с. аіідиет 
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гешп — призвать, потребовать кого 
въ судъ; Ь) называть по имени; на¬ 
зывать, приводить, ссылаться на — , 
Ѳгаесі, циі сііапіиг; с. сепаогет; с. 
аіідиет іевіет, аисіогет; с) с. раеа- 
пет, пропѣть —; с, іо ВассЬе (кри¬ 
чать). 

оііга, Г ргаер. с. ассиз. 1) по сю сто¬ 
рону, циае випі с. КЬепшп; ігор. с. 
іегііат вуІІаЬат, предъ третьимъ сло¬ 
гомъ; роёі. ѵігіив поп еві а депив (не 
ниже, не уступаетъ); рессаѵі с. все- 
1о8, провинился, но не совершилъ 
преступленія; 2) (рѣдко) до, предъ, 
с. іетрога Тігуапа; Ь) = віпе, безъ, 
с. ѵігіиіет ѵіг Ьопив іпіеШді поп ро- 
іевЦ с) = ргаеіег, кромѣ, за исключе¬ 
ніемъ, с. та&піішііпет, с. вресіасоіо- 
гшп <Ііев; П айѵ. по сю сторону, на 
этой сторонѣ, игЪз еві сііга; іеіа с. 
сабеЪапІ, не долетали; ігор. а) преж¬ 
де, скорѣе, ваѳре еііат с. Іісеі; особл. 
сотр. сііёгіив: сііегіпа ^иат сиріаз; 
сііегіпя <1еЪііо, скорѣе нежели слѣдо¬ 
вало; Ъ) с. ^ааш, менѣе нежели, с. 
цпат беЪиіі. 

аіігеив, ай). [сіігив] изъ лимоннаго де¬ 
рева сдѣланный, тепаа. 

сііго, [сів] айѵ. на сю сторону, сюда; 
пііго еі сііго или пііго сійодие и иі- 
іго ас сііго = а) туда и сюда, взадъ 
и впередъ, тіііеге, соттеаге; Ъ) 
взаимно, съ той н съ другой сторо¬ 
ны, Ъепейсіа пііго сіігодпе <1аіа; и Нго 
сіігодпе оЪвійев (іаге. 

оіігив, і, /. лимонное дерево, цитрон- 
ное д. 

СІШшхц СіШѳив, СіШѳпвІв, см. Сі- 
іішги 

сіішпия, см. сііегіог. 
ОІІО0, оф. Гсіео] скорый, проворный; 
поспѣшный. 

оіѵІсшм, ай). [сіѵів] гражданскій; сого- 
па с., вѣнокъ изъ дубовыхъ листьевъ, 
дав. тому у кто спасъ жизнь согражда¬ 
нина въ сраженіи. 

ОІтШя, е, ай). [сіѵіз] 1) гражданскій, 
^пв сіѵііе; тое сіѵііів = тов сіѵіит; 
Ьеіішп с. междоусобная война; ѵісіо- 
гіа с. побѣда, одержанная надъ со¬ 
гражданами (въ междоусобн. войнѣ); 
2) государственный, политическій, 
гее, ѵіг, огаііо, всіепііа; гегшп сіѵі- 
Іішп со$піііо; 3) приличный гражда¬ 
нину, ее гаю, ашпшв; Ь) снисходитель¬ 
ный, ласковый, вѣжливый, с. сігса 
атіеов, с. іп сппсіоа; 4аіс1 сіѵіііов 
Аиртвіо? 

СІтІШав, Ііів, /. [сіѵііів] 1) снисходи¬ 
тельность, ласковость, вѣжливость; 
2) (ОиШ.) управленіе государствомъ, 
политика. 

оіѵіШег, ай), [сіѵііів] 1) какъ прилич¬ 
но гражданину; 2) снисходительно, 
ласково, вѣжливо. 

ОІѴІ8, ів, сотт. I) гражданинъ, граж¬ 
данка; 2) — согражданинъ, с. теив, 
іиив; Ь) подданный, гех ітрегаі сіѵі- 
Ьив виіа. 

оіѵііав, Ііів, /. [сіѵів] гражданство, 
право гражданства: с. Кот ап а; (іаге 
аіісиі сіѵііаіет; абірівсі с., получить 
пр. гражд.; атіііеге с., лишиться пр. 
гражд,; 2) общество гражданское — 
государство, сопбеге, абтіпівігаге сі¬ 
ѵііаіет; Ъ) = граждане, с. віаЬаі іп 
Того. 

оІаЛев, із, /. 1) несчастіе, бѣдствіе, с. 
саріае игЫв, с. Ъеііі; с. (Іехігае тапив 
= потери правой р.; ігор. 8сіріабае 
сіасіез ЬіЬуае, виновники паденія, 
разрушенія Л.; 2) пораженіе, сіабет 
аіісиі аіГегге (іпіегге) нанести о.; сіа- 
<іет ассіреге, претерпѣть п. 

оіат, I) айѵ. тайно, тайнымъ образомъ 
(орроз. раіат); 2) ргаер. с. асе. еі. аЫ. 
тайно отъ — , безъ вѣдома — , сіаш 
те, ѵоЪів; сіат таігет. 

сіатаіог, бгів, т. [сіато] крикунъ, 
сіатііо, 1. [сіато] громко кричать, 

сіатііаі, ве евве Ііѣегит; с. а<1 агта 
(призывать); ігор. Ьос сіатііаі саШ- 
бііаіет, это явно обнаруживаетъ хи¬ 
трость. 

оіашо, 1. 1) кричать, іитиііиапіог еі 
сіатапі; отпев сіат&пі: іиа сиіра еві; 
2) громогласно звать, призывать, аіі- 
^иего; с. аіщиет ге#ет (провозгла¬ 
сить); с. (іеига, с. Ясіет Ъотіпит (взы¬ 
вать); роёі. сіатаіа геіивіі=ѵосаіа г.; 
ігор. іаѣиіае Шае сіатапі,—явно по¬ 
казываютъ. 

оіатог, бгів, т. [сіато] 1) крикъ, сіа- 
тогет іоііеге, еаеге, поднять к., кри¬ 
чать; 2) (о предмет, неодуги.) шумъ, 
трескъ, ваха аедёге сіашогет. 

ОІашбвпн, ай), [сіатог] I) крикливый; 
2) шумный. 

оіапоиіит, айѵ. [йетіп. отъ сіат] тай¬ 
комъ, исподтишка. 

оіашіевішив, аф\ тайный, скрытый, 
сіапдог, бгів, т. [сіап^о] ввонъ, звукъ, 
шумъ, іиЬагшп. 

Сіапім, ів, т. рѣка въ Этруріи. 
Сіапіия, іі, т. рѣка въ Кампаніи, 
оіагѳ, айѵ. [сіагив] ясно, свѣтло; ігор. 

а) ясно, внятно, гесііаге, <Іісеге; Ъ) 
ясно, явно, ѵібеге, овіешІеге. 

оіагѳо,-2. [сіагив] быть свѣт¬ 
лымъ, блистать; ігор. а) быть яснымъ, 
понятнымъ; Ъ) быть славнымъ, зна¬ 
менитымъ. 

оіагѳвоо, гиі, — 3. [сіагео] дѣлаться 
свѣтлымъ, свѣтлѣть; ігор. а) дѣлать- 
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СЯ ЯСНЫМЪ, ВНЯТНЫХЪ, 80ПІІО8 &ПП0- 

гит сіагеасіі; Ь) дѣлаться ясныхъ, 
понятныхъ, аііисі ех аііо с.; с) дѣ¬ 
латься славныхъ, знаменитыхъ, та- 
#по Гасіпоге. 

оіагідоііо, бпіа, [сіагі^о] требованіе 
удовлетворенія а) отъ непріятелей 
= объявленіе войны (чрезъ Феціа- 
ловъ); Ь) отъ вступившаго въ запре¬ 
щенное для него мѣсто. 

ОІ&ГІ&0, 1. торжественно требовать 
удовлетворенія и объявлять войну (о 
Феціалахъ). 

ОІагіѳбпив, аф. звучный, звонкій. 
0І&Г1І&8, аііз,/. [сіагиа] свѣтлость, яс¬ 
ность, аігіегіа; ігор. а) ясность, вразу¬ 
мительность, ѵосів, огаііопіа; Ь) блескъ, 
знаменитость, непегіа. 

сіагіійсіо, тіа,/. = сіагііав, 
Сіагіив, см. (Лагов. 
ОІаго, 1. [сіагиа] дѣлать свѣтлыхъ, яс¬ 
нымъ, ігор. а) объяснять, аоіті паіи- 
гат; Ь) прославлять, аІЦиеш. 

Сіагов, і, /. городъ въ Іоніи съ хра¬ 
момъ Аполлона; отт. Сіагіив, аф. 

оіагиѳ, аф. ясный, свѣтлый, блестя¬ 
щій, віеііа, воі, согопа с. аиго; ігор. 
а) ясный, внятный, ѵох, сіатог; Ъ) 
ясный, понятный, геа с.; сопзіііа іиа 
Іисе аипі сіагіога; с) отличный, слав¬ 
ный, знаменитый, с. іп агіе, іп Іііе- 
гІ8; сіагиа #епеге еііасііа; ѵіг Гогііа- 
вітиа еі сіагіааітиз; ф (рѣдко) извѣст¬ 
ный, сіагиа аирегЫй. іихигійдие, 

ОІаввійгіив, аф. [сіаззіз] принадлежа¬ 
щій къ Флоту, флотскій, сепіигіо; 
отт. 8иЬ8і. сіаааіагіі, б гит, т. (т. е. 
тііііев или паиіае) морскіе солдаты, 
моряки, матросы. 

оі&ввісйіа, ае, /. [детіп. отъ сіаваів] 
небольшой флотъ, флотилія. 

ОІ&8ВІОП8, аф*. [сіаазіа] 1) относящійся, 
принадлежащій къ классамъ римск. 
гражданъ, особл. къ первому: сіааѳісі, 
бгпт, т. граждане 1-го класса; ігор. 
первокласный, образцовый, робіа, 
асгіріог; 2) (сіаввів, 2) принадлежащій 
къ флоту, флотскій, морской, тііев; 
сегіатеп с., морское сраженіе; отт. 
сіазвісі, отт, т. морскіе солдаты, 
моряки, матросы; 3) (сіаваів, 3) къ 
войску относящійся; отт. 8иЬ8І. сіаа- 
аісит, і, п. (т. е. ві#пит) трубный 
звукъ, сигналъ, сіаваісо асі сопсіопеш 
ѵосаі; сіаввісит сапеге, трубить, дать 
сигналъ. 

ОІ&88І8,18,/. 1) разрядъ, классъ, 8ег- 
ѵіиз Тиіііив сіаѳаев сепіигіаадие ех 
сепаи (ІезспрвН; ігор. рЬіІоворЪиа Ше 
диіпіае сіаваів еаѳе ѵігіеіиг (= низ¬ 
шаго разряда); 2) флотъ, сіавает сот- 
рагаге, огпаге, іпаітеге, снарядить 

флотъ; сіавает арреііеге а<і — , съ 
флотомъ пристать къ — ; Ъ) = патіа; 
роёі. сіаааев = паѵеа; 8) (рѣдко) вой¬ 
ско, Ногііпае сіаааеа. 

Сі&віісііит, іі, я. городъ въ Галліи 
писал ыпгнской. 

Сіаіегпа, ае,/. городъ въ Галліи цис- 
альпинской. 

оІаіЬгі, отт, т. рѣшетка. 
оіатиіео,-2. и сіашіо, — вит, 3, 

[сіаисіиа] хромать; ігор. имѣть недо¬ 
статки, быть неисправныхъ. 

Сі&шіі&іів, Сіашііапив, см. СІ&и- 
(ііиѳ. 

оі&шііо&ііо, бпіа,/. [сіаисіісо] хроманіе. 
оіаийіоо, 1. [сіаисіив] хромать; ігор. 

быть неисправнымъ, несовершен¬ 
нымъ, б. шаткимъ, с. іп ойісіо; 8І 
Чиісі іп огаііопе сіаисіісаі; іоіа гее 
сіаисіісаі. 

Сі&исііив или Сіойіив, родовое имя; 
отт. Сіаисііапия, и рѣдко Сіаисііа- 
1ів, е, аф. 

оіаисіо, ві, вит, 8. запирать, замы¬ 
кать, гіотшп, рогіаз, іогеа; ігор. с. 
аигеа, не хотѣть слышать; с. іи^ат 
Ьоѳіі, отрѣзать непріятелю путь къ 
бѣгству; сопвіііа сіаива ЬаЬеге, скры¬ 
вать свои планы; Ъото сіапаив, чело¬ 
вѣкъ скрытый; Ъ) с. &1щпі<і аііциа ге 
= обнести, окружить что чѣмъ-либо: 
с. игЪет тиго, орегіЬив (укрѣпленія¬ 
ми); с. игЪет оЬаісІіопе, обложить, 
осадить г.; ігор. с. аепіепііав питегія 
— облекать мысли въ благозвучные 
періоды (см. пишете); отт. огаііо 
сіаива, р. мѣрная, благозвучная; сі. 
ѵегЬа ресііЪаа, подчинить слова из¬ 
вѣстному размѣру, сочинять стихи; 
2) заключать, оканчивать, с. еріяіо- 
]&т, ориа, Іиаітт; отт. с. &#теп, за¬ 
мыкать шествіе, въ яз. еоен. соста¬ 
влять аріергардъ, быть въ аріергар- 
дѣ; сі. аіщиоа а іегдо, примыкать къ 
кому сзади. 

оіаисіо, -вит, 8. см. оі&шіѳо. 
Оі&шіив, аф. хромой; ігор. неполный, 
недостаточный, ненадежный, рагв, 
Ядеа; роёі. сагтіла сіашіа аііегпо ѵег- 
ви, стихотвор., въ которомъ гекзаме¬ 
тры смѣняются пентаметрами. 

оіаиаігит, і, п. обыкн. ріиг. [сіаийо] 1) 
запорка, васовъ — замбкъ, сіаияіга 
геѵеііегѳ, Іахаге; роёі. с. игЬіа, ворота 
г. Ь) ігор. преграда, препятствіе, оЪ- 
віапііа гшпреге сіаиѳіга; гейгтдвге с. 
поЫНіаііа; 2) (замкнутое мѣсто=) хра¬ 
нилище, вмѣстилище, Гегае сіаиаігів 
геіепіае (въ клѣткахъ), ріпеа сіаиѳіга 
(о троянскомъ конѣ); Ъ) (Тас.) с. топ- 
ііит, тѣснины; 3) ігор. оплотъ, защи¬ 
та, с. Ае^уріі, ітрегіі. 
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сіаивйіа, ае, /. [сіагкіо] заключеніе, 
конецъ. 

сі&ившп, і, а. [с1аа<Іо] запертое мѣсто, 
замкнутое мѣсто. 

сіаѵа, ае, / дубина, палка, булава. 
оіаѵ&гішп, іі, а. [сіаѵиа] денежный по¬ 
дарокъ солдатамъ на обувь (собств. 
деньги на гвозди). 

сіаѵісйіа» ае,/. [сіаѵів] виноградный 
усикъ. 

сіаті^ег, бгі, т. [дето] 1) (сіата) нося¬ 
щій палицу, Негсиіев; 2) (сіагіа) нося¬ 
щій ключъ, ^апив. 

сіатів, іа, /. 1) ключъ, рогіае; с. а<Іо1- 
іегіпа, поддѣланный .к.; сіатеа идогі 
айітеге, отнять ключи у жены = раз¬ 
вестись съ женою; 2)=с1аивіга: аііаа 
сіатеа ітропегѳ рогііа, привѣсить дру¬ 
гой замокъ къ дверямъ. 

СІ&таи, і, т. 1) гвоздь; римляне въ древ¬ 
нѣйшія времена ежегодно вколачивали 
гвоздь въ стѣну храма Юпитерова — 
для означенія числа лѣтъ: сіаѵі іпсіісев 
ашюгшп; 2) ігор. руль, кормило, рт- 
Ъегпаіог іепепв сіатит геіриЫісае; 3) 
пурпуровая полоса на туинкѣ: сіатпа 
Іаіив на туникѣ у сенаторовъ, сі. ад- 
Япзіпа у всадниковъ. 

сіакошёпае, йгит, /. городъ въ Іоніи; 
отт. Сіааотёпіив, аф. 

СІѳапІЪѳв, іа, т. греческій философъ, 

стоикъ, ученикъ Зенона. 
сіетѳпа, ііѳ, оф. 1) кроткій, снисходи¬ 
тельный, Ьото, гех, Іе^іа іпіегргев; 
2) тихій, Яшпеп, таге. 

оіѳтѳпіег, агіе. [сіетепѳ] 1) кротко, 
тихо, Іасегѳ аіщиісі с.; Яисеге ехегсі- 
ішп с. (= безъ грабежа); отт. ^идит 
с. есШшп = некрутая возвышен¬ 
ность; 2) милостиво, снисходительно, 
а сопзиіе ассеріі с.; с. ігасіаге аіі- 
циет. 

оіѳтѳпиа, ае, /. [сіетепа] 1) ласко¬ 
вость, снисходительность, Ьотіпіа, 
гедів^шіісів; 2) мягкость, умѣренность, 
Ьіетіа; с. соеіі (климата). 

СІѳбЬів, і8, т. см. Вііо. 
Сіѳопаѳ, &піт, /. 1) городъ въ Арго- 

лидѣ; опт. Сіѳопаѳ ив, аф. 2) городъ 
близъ Аѳонской горы. 

Сіѳор&іга, ае, /. 1) царица египетская, 
дочь Птоломея Авлета; 2) сестра Алек¬ 
сандра М. 

оіѳро, рзі, ріит, 8. воровать, похи¬ 
щать. 

сіѳрвуйга, ае, /. водяные часы; Дате 
с. = назначить оратору извѣстное 
время для произнесенія рѣчи; реіеге 
с. (объ ораторѣ)=просить позволенія 
говорить. 

сііепв, піІ8, т. 1) кліентъ — подчинен¬ 
ный патрицію и пользующійся его 

покровительствомъ (раігохшв); 2)=ло- 
кровнтельству емыЙ. 

оііѳпіа, ае, /. [сііепв] покровитель¬ 
ствуемая. 

оііѳпіѳіа, ае, /. 1) отношеніе кліента 
къ своему патрону, см. сііепв; отт. 
— покровительство, еаде іп аіісфов 
сііепіеіа, быть чьимъ кліентомъ, на¬ 
ходиться подъ чьимъ покровитель¬ 
ствомъ; 2) особл. ріиг. = сііепіеа, 
кліенты. 

оІіпаШя, оф. наклоненный, 
оііпісѳ, еѳ, /. клиника; леченіе. 
СИо, ив, /. муза исторіи. 
оІіреЗДив, аф. [сііреав] вооруженный 
щитомъ. 

оИрѳиѳ, і, т. (рѣдко) сііреат, і, л. 
щигь круглый; ігор. а) солнечный 
кругъ; Ъ) медальонъ, рельефное изо¬ 
браженіе. 

сіііѳііаѳ, 5гшп, /. вьючное сѣдДо. 
оШеПагІив, аф. [сіііеіі&е] съ вьюч¬ 

нымъ сѣдломъ, вьючный, тиіив. 
Сіііѳгпит, і, п. городъ въ области 
Эквовъ; отт. СІІІѳиипия, аф. и 
виЬві. СШетіпі, огит, т. жители 
г. К. 

СИіог, огІ8, т. или СІІібгІшп, іі, а. 
городъ въ Аркадіи; отт. СШдгіив, 
оф. 

СШшппив, і, т. рѣчка въ Умбріи. 
ОІІчдвив, аф. [сІіѵаа] холмистый, бу¬ 

гристый, іосив, іг&теа. 
СІІтив, і, т. 1) возвышенность, холмъ, 

с. Сарііоііпия; с. агсішів, крутая в.; с. 
шоііів, некрутая в.; ргоѵегЬ. ашіапшв 
іп іто сііѵо = намъ предстоитъ еще 
много труда; 2) косвенное направле¬ 
ніе, косость, тепвае. 

еіоаса, &е, /. клоакъ, крытый каналъ, 
для стока нечистотъ, Япсеге (а$еге) 
с., провести к. 

оіосііоагѳ = сіаигііоагѳ. 
Сіосііив, см. Сіаийіив. 
о!о(1о = сіаисіо, ві, еіс. 
0І08ІГШП, см. оіаивігиіги 
СІоіЬо, из,/, а пряха» богиня судьбы, 

см. Рагоа. 
о1и<1о=о1аи<1о, ві, еіс. 
о!и(1ив = оіаисіив. 
оіиѳо,-2. называться, слыть; сіиео 

еазе тіаеггітиа, говорятъ, что я —. 
сіипів, іа, т. и /. ягодица; рі. сіипѳз, 

задница. 
Сіирѳа, ае, /. (или Сіирѳаѳ, йгшп, /.) 
мысъ в городъ въ сѣв. Африкѣ. 

Сіивіит, іі, л. городъ въ Этруріи; 
отт. (Лившие, оф. и виЬзі. -аіш, 
бгиш, т. жители г. К. 

Сіивіив, іі, т. [сішіо] «запирающій» 
прозвище Яна. 

Сіиѵіа, ае, /. городъ въ С&нніумѣ. 
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Сіутѳпѳ, ев,/. 1) супруга эѳіопскаго ца¬ 
ря Меропса, мать Фаэтона; отт. Сіу- 
тепеіа ргоіеа = РЪаеіЪоп; 2) нимфа, 
дочь Океана, мать Аристея. 

Сіутёпив, і, т. «знаменитый» про¬ 
звище Плутона. 

Сіурѳа, см. Сіирѳа. 
оіурѳаіив, сіуреив, см. сіір-. 
Сіуі&ѳтпѳвіга, ае, /. дочь Тнндарея 
и Леды, супруга Агамемнона, мать 
Ореста. 

Сіуііѳ, ев, /. морская ннмФа, превра¬ 
щенная въ геліотропъ. 

Сп. = Опаѳив, предънмя. 
СпМив ши ОпШив, і, /. городъ въ 
Карій; отт. Спійііш, аф. и виЬві. 
Спісііі, бгпш, т. жители г. К. 

ооаоѳгѵаіІо, ошв, /. [соасегѵо] скла¬ 
дываніе въ кучу; накопленіе, 

ооасѳгто, I. [асегѵив] собирать, скла¬ 
дывать въ кучу, накоплять, сайаѵега, 
ресипіав. 

ооасѳвоо, сиі, — 8. прокисать; ігор. 
одичать. 

ооасѣіо, бпіз, /. [со#о] собираніе; взы¬ 
скиваніе. 

ооаоѣог, бгів, т. [со$о] 1) собирающій 
деньги, сборщикъ; 2) (со$о 1, <1) со- 
асіогев а^тіпів = аріергардъ (Тас.); 
3) (со$о, 2) понудитель. 

ооасѣит, і, п. [со#о] войлочное покры¬ 
вало. 

1. соасйів, рагіср. гл. со#о; 2) оф. 
притворный, Іасгітае. 

2. соасіив, ив, т. [со#о] понужденіе, 
принужденіе; встріьч. только аЫ. 

оо-аѳсІЩоо, 1* застроивать, Іосит. 
со-аѳдиаІІа, е, аф. равнолѣтный; отт. 

соае^иа1е8, іит, т. ровесники, това¬ 
рищи. 

оо-аедио, 1. дѣлать равнымъ, вырав¬ 
нивать; ігор. уравнивать, ставить 
подъ одну мѣрку. 

оо&втѳпШіо, бпів, /. [соа^тепіо] 
связаніе — соединеніе, совокупленіе, 

ооавтѳпіо, 1. [соа&тепіпт] сплачи¬ 
вать, связывать — соединять, сово¬ 
куплять; с. расет, заключить м. 

еоаешѳпіит, і, п. [со#о] связь, 
соавйіо, 1. [соа^иіит] дать ссѣсться, 
обыкн. разе, свертываться, ссѣдаться, 

оовдйішп, і, т. [со#о] 1)то, что произ¬ 
водитъ сгущеніе, свертываніе, осѣ¬ 
даніе особл. молока, сычужокъ; 2) 
ігор. связывающая сила, узы, ато- 
гів. 

оо-аіѳѳсо, Іиі, Шшп, 8, 1) срастаться, 
ігор. соединяться, сливаться, пшІШи- 
<1о соаіезсіь іп согриэ ипіив рорпіі; 
2) пускать корни и приниматься, ііех 
с. іпіег зала; ігор. вкореняться, ут¬ 
верждаться, аисіогііаз ОаІЬі соаіиіі; 

соаіііа Іггетегепііа, вкоренившаяся 
непочтительность. 

оо-апдовіо, 1. стѣснять, ограничи¬ 
вать. 

ооаго*-, см. ооагЪ-. 
со-аг&ио, иі, Шиш, 8. 1) доказывать, 
обнаруживать, сгітеп, теп(1асіит, 
регбіііаш аіісфив; 2) обвинять — ули¬ 
чать, Іііегае ешп соагдоипі; с. аіі- 
диет аѵагіііае; 1е$ет соаг^иіі паив, 
обычай противорѣчитъ в., показы¬ 
ваетъ безполезность з. 

ооагі&ііо, бпів, /. [соагіо] стѣсненіе, 
сжатіе. 

оо-агіи>, 1, стѣснять, сжимать, спирать; 
ігор. сокращать, 

соахо, 1. квакать. 
Сооаіиѳ, і, т. царь сицилійскій, дав¬ 
шій убѣжище Дедалу, 

ооооіпаіив, аф. [соссит] одѣтый въ 
платье алаго цвѣта, 

оосоіпеиа, и -пае, оф. [соссит] шар- 
лаховаго цвѣта, яркокрасный, алый, 

сооошп, і, п. червецъ, кошениль (за¬ 
клюй. въ себѣ красильное вещество); 
ігор. а) червлень, шарлаховый цвѣтъ; 
алый ц. Ъ) червленица, платье алаго 
цвѣта. 

сосЫѳа, [сосіеа] ае, /. улитка; ігор. 
іп сосЫеат = улиткообразно. 

оосЫѳаг, &гі8, п. ложка, 
оосіѳв, і(іа, аф. 1) одноглазый; 2) про¬ 

звище: НогаНив С. 
оосШів, в, аф. [^ао] жженый, Іаісг- 

сиіив с., кирпичъ; пшгив с., кирпич¬ 
ная стѣна, 

сооив — седшів. 
Сооуіпв, і, т. рѣка въ подземномъ 
царствѣ («рѣка плача»); отт. Сосу- 
ііив, аф. 

оойа = оаигіа. 
Сойапив віпив. Балтійское море, 
оойѳх, ісІ8, т. 1) рѣдко = сашіех, 

стволъ, пень; 2) (чаще) книга (древніе 
писали на дощечкахъ, натертыхъ вос¬ 
комъ) геГегге іп собісет, внести, за¬ 
писать въ к.; со<іех ассеріі еі ехрепзі, 
приходо-расходная книга. 

осніісШиа, і, т. [детіп. отъ со<Іех] 1) 
(ріьдко) небольшой пень; 2) чаще ріит. 
собісіІІі, бгпш, т. = а) дощечка для 
письма, натертая воскомъ, табличка; 
Ъ) записка, письмо; с) прошеніе; ф 
дополнительная статья къ завѣща¬ 
нію. 

ООѲ&І, СМ. 0080. 
соеіѳЬв, см. оаѳІѳЪв. 
ооеіѳв или оавіѳв, ііів, оф. [соеіиш] 
небесный, терпит; отіп. виЬві. соеіі- 
*ев, небожители, боги, 

ооеіевііѳ или оаѳіѳѳіів, е, аф. [сое- 
Іит] 1) небесный, ѵів, огЬів; с. а^иа, 
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дождевая вода, дождь; агспв с., ра¬ 
дуга; отт. виЬві. а) соеіевііа, іиш, п. 
явленіе на небѣ; Ь) соеіевіез, іиш, го. 
небожителя, боги; 2) божественный, 
божескій, божій, зіігрв, іга, аихШшп; 
Ь) ігор. превосходный, чудесный, от¬ 
личный, Іе&іопез, іп^епішп, ѵіг іп бі- 
сепбо. 

Соеіѳаугіа, ае, /. котловина Сиріи; 
часть Сиріи между горами Ливаномъ 
и Антиливаномъ. 

Совііашш, см. Соѳііив. 
ооѳІіЪаІив, см. оаѳІіЬаіин. 
ооѳііодіа, ае, го. [соіо] небожитель, 

богъ. 
Совііойіия = Соеііоіия. 
ооѳИ-Гег, ёга, ёгиш, аду. носящій небо. 
Соѳіітопііит, іі, я. часть Рима около 
Делійскаго холма (Соеііив топв); 
отт. Соеіітопіапцв, аду. 

Соеііоіив, і, т. часть Делійскаго 
холма. 

Ооеііив топе, одинъ изъ семи хол¬ 
мовъ Рима. 

Соеііон, родовое имя; отт. Соѳііа- 
поя, аду. 

соеіит, і, п. 1) небо; бе соеіо іап^і 
(ісі, регсиіі)=быть пораженнымъ мол¬ 
ніею; бе соеіо зегѵаге, наблюдать 
явленія на небѣ, небесныя знаменіи; 
соеіо аІЪепіе, на разсвѣтѣ, ігор. еГ- 
Гегге, іоііеге аіідиет іп (аб) соеішп, 
превозносить кого до небесъ; бе соеіо 
беігаЬеге аіщиет, лишить кого сла¬ 
вы; іп соеіо ват или аиіл#о соеішп, 
= я счастливъ въ высшей степени; 
б) ігор. безсмертіе, соеіит врегаге; 
соеіо тпва Ъеаі; 2) = воздухъ, кли¬ 
матъ, с. ваІиЬге; соеіі ^гаѵііав, іет- 
регаііо; 3) = горизонтъ — страна, пш- 
іаге соеіит, переселиться. 

Соѳіив, і, т. отецъ Сатурна — Уранъ, 
оо-вто, ёті, етріит. 3. скупать, 
ообтрііо, бпів, /. [соето] іегт. і. въ 
яз. юрид. бракъ (заключеніе которою 
сопровождалось нѣкоторыми формаль¬ 
ностями, представляющими обрядъ въ 
видѣ совершенія купли). 

ообтрііопаіів, с, асу. [соетрііо] 
еобств. касающійся до брака, заклю¬ 
ченнаго для виду; ігор. ни къ чему 
негодный, дряхлый, зепех. 

соепа, ае,/. обѣдъ, іпѵііаге, ѵосаге аб 
соепат; іпіег соепат, зирег соепа, за 
обѣдомъ, за столомъ, 

еоепаойіит, Ц п. [соепа] комната въ 
верхнемъ этажѣ, к. подъ кровлею 
(л древн. времена = столовая), 

соепаііо, опів, /. [соепо] столовая. 
соепІІо, 1. [соепо] часто обѣдать, 
соепо, 1* [соепа] 1) іпіг. обѣдать, ариб 
аіі^пет, сит аіщио; отт. рагіер. 

соепаіив, отобѣдавшій; 2) ігат. ѣсть, 
кушать, соепат, аргшп. 

соѳповия, асу. Гсоепит] грязный, 
ооѳпйіа, ае,/. [детіп. отъ соепа] не¬ 

большой обѣдъ, 
ооѳпит, і, п. грязь, 
оо-ѳо, іі, ііит, 4. 1) іпіг. сходиться, 

сит аіцио, іпіег зе, іп аіщиет 1о- 
сит; ігор. вап^иія соіі іогтібіпе (сты¬ 
нетъ); ѵиіпаз соіі, рана заживаетъ; 
Ъ) соединяться, соглашаться, сит аіі- 
Яио бе ге аіщиа; биобесіт абоіезсеп- 
іез іпіег ее соіегипі = составили за¬ 
говоръ; 2) ігапв. вступать въ = за¬ 
ключать, с. зосіеіаіет, ібебиз сит аіі- 
^ио; 80сіеіав' соііиг, заключается 
союзъ. 

ооѳрі, ізве, ѵегЬ. де/есі. 1) я началъ, 
біееге, бі1і#епз еззе; Ь) соеріі = на¬ 
чалось; ри$па соеріі; вііепііош с. на¬ 
ступило м.; иЬі біез соеріі = на раз¬ 
свѣтѣ; рѣдко сит. іп/. разе, соеріі 
ри^иагі, начали сражаться; 2) соеріив 
вит (сит іп/. разе.) я началъ, сталъ, 
Айгісапиз арреііагі соеріив еві; Ьеііо 
ргеті соеріі випі. Отт. а) рагіер. 
соеріиз, начатый, предпринятый, Ьеі- 
Ішп сит АиііосЪо соеріит; Ь) виЬві. 
соеріит, і, п. предпріятіе, аибах с. 

ооѳріо 1. [соері] 1) ігапв. ревностно 
начинать, приниматься, Гасеге аіі- 
диііі; 2) іпіг. начинаться, сэіциг&ііо 
соеріаі. 

ооѳріит, і, «. см. соері. 
ооѳріив, из, т. [соері] начинаніе, 
ообгеѳо, сиі, сТіит, 2. [агеео] 1) сдер¬ 
живать, удерживать въ извѣстныхъ 
предѣлахъ, с. саріііов ѵііій, атпів 
соёгсеіиг гірів; 2) не давать воли, 
обуздывать, укрощать, аІЦпеш, си- 
рібііаіез, вебіііопет; с. ѵііет = под¬ 
рѣзать в.; с. ѵегЬа питегів = под¬ 
чинить с. извѣстному ритму; Ъ) нака¬ 
зывать, аІЦиет ѵегЬегіЬиз, ехзіііо. 

ообгоШо, бпів, /. [соёгсео] удержива¬ 
ніе въ извѣстныхъ предѣлахъ — обуз¬ 
дываніе, наказаніе. 

ооёгсііог, бгів, т. [соёгсео] содержа¬ 
щій въ повиновеніи, недающій воли, 

ооегиіѳия, аду. = оаотіѳив. 
ооѳіив, ив, т. [вм. соііиа, отъ ©обо] 

1) собраніе, Ьотіпит; 2) соединеніе, 
связь, гепіт, апіті еі согрогів. 

Соѳш, і, го. гигантъ, отецъ Латоны. 
оо^ііаіе, ада. [со^ііо] обдуманно, тща¬ 

тельно, обдумавши. 
оо&іІаііо, бпів,/. [со^ііо] 1) мышленіе, 
размышленіе, с. геі аіісирз, мысль, 
размышленіе о чемъ; регсіреге, сот- 
ріесіі аіщиіб со^ііаііопе, представить, 
вообразить себѣ что-л.; содііаііопет 
аг^епіі ЪаЬеге, помышлять о день- 
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гахъ; 2) мысль, ііцісеге аіісш с., вну¬ 
шить кому м.; іп со^ііаііопет ѵепіге 
(іпседеге), придти (попасть) на м.; Ь) 
намѣреніе, планъ, ргіѵаіае со^ііа- 
ііопез; таіі&ѳ с. ѵегвапіаг іп апіто 
тсо; 3) — способность мышленія, 
гаііо еі с. 

00&1І0, 1. 1) мыслить, думать, разсуж¬ 
дать, де ге аііциа; с. весит апіто, 
р&зсужд. съ самимъ собою; поп роіпіі 
еіск^иі со#іІаІа (свои мысли); Ъ) быть 
какого-либо мнѣнія: таіе, Ъепе с. де 
аііцио (адѵегвив, іп аі^иет); с) пред¬ 
ставлять себѣ, аіщиід іп апіто; піЪіІ 
а^епа пе со^ііагі циідет роіеві; 2) за¬ 
думывать, придумывать, со&ііаіит 
всеіив; Ьос ад регпісіет Гиегаі со#і- 
іаіит; Ъ) замышлять, гее поѵаз (пере¬ 
воротъ), рговсгірііопев; отт. виЪзі. 
со^ііаіит, і, п. замыселъ, планъ, рег- 
йсеге с. 

со^паНо, 5пія, /. [со-павсог] 1) род¬ 
ство, с. еві тіѣі сит аііцио; содпаііопе 
аінріет аіііп^еге, приходиться кому 
съ-роднн; Ь) ігор. сродство, связь, 
сходство, віидіогит; 2) сопсг. = род¬ 
ственники, родня, Іоіа с. 

оовпаѣив, аф'. [со-павсог] 1) родной; 
отт. зиЬві. — родственникъ, с. аіі- 
сфив; 2) ігор. а) родственный; Ъ) 
сродный, свойственный, піЬі! еві Іат 
со^паіит тѳпііЬив позігів ^иат пи- 
тегі (размѣръ); с) согласный, соот¬ 
вѣтствующій, со$па!а ѵосаЬиІа геЬив, 
Гогта с. 

оодоМо, опіі,/. [со$по8со] 1) позна¬ 
ваніе, узнаваніе, ознакомленіе, отпіа 
^иае со^пШопе ді#па випі; с. игЬів, 
осматриваніе г.; с. гегпт паіигае, из¬ 
слѣдованіе пр.; Ьос Гасііет со#піІіо- 
пет ЬаЬеІ, это легко узнать, изслѣдо¬ 
вать; Ъ) познаніе, энаніе, со^піііопев 
деогит іппаіас, врожденныя понятія 
о б.| 2) іегт. і. въ яз. юрид. изслѣдо¬ 
ваніе, производство слѣдствія, с. сае- 
дів, Ѣаіаі іевіатепіі, де ^ивтоді сгі- 
тіпіЬиз. 

оо^пііог, огів, т. [сорювсо] іегт. і. 
въ яз. юрид. а) стряпчій, адвокатъ; Ь) 
свидѣтельствующій о тождествѣ ли¬ 
да. 

ООвПІШв, см. оо^повоо. 
оовпотѳп, іпіз, п. [со-потеп] 1) при¬ 
бавленіе къ имени: а) Фамильное 
имя: Сісего, 8сіріо; Ь) прозваніе, про¬ 
звище, Аігісапиз, Заріспв, Авіаіісив; 
2) роН. = потеп. 

оо&потѳпіит, і, п. = оовпотѳп. 
оовп от іп аѣив, рагіср. гл. оовпоті- 
по; 2) аф. одноименный, соименный. 

сояпотіпів, е, аф. [со$потеп] со¬ 
именный. 

оовпошіпо, 1. [содпотеп] прозывать, 
давать прозвище.^ 

оодоовоо, прті, пііат, 8. 1) позна¬ 
вать, узнавать, паіигат гегит, ті- 
вегіав восіогит; с. аііциід ех (аЬ) аіі- 
^ио, узнать что отъ кого; часто Ыв 
^иіѣив) геЬив со^пііів •= узнавъ это, 
и рагіср. со#пііо = узнавъ, получивъ 
извѣстіе; Ь) въ яз. воекн. рекогносци¬ 
ровать, с. гѳ^іопев, с. яиаііі віі паіига 
топіів; с) рагіср. содпііив = аф’. из¬ 
вѣстный, Меіейо со^пііит егаі; Ьото 
сояпііа ѵігіиіе; 2) іегт. і. въ яз. юрид. 
изслѣдовать, разбирать, саив&т; с. де 
а^го Сатрапо. 

оодо, собді, соасіит, 3, [со-а$о] сго¬ 
нять, собирать, соединять, с. ресидев; 
с. паѵев, ехегсііит іп шшт Іосит; с. 
ресипіат, собирать д.; с. вепаішп, 
созывать с.; Ь) (рѣдко) сгущать, с. 
теі, с. аёгет іп пиЬез; с) совете іп — 
вогнать, заставить идти въ — : с. па- 
ѵеш іп рогіит, оѵев іп віаЪиІит; отт. 
с. аіщиет іп вепаіит (пригласить); 
с. аііциет іп сіаввет, принудить къ 
морской службѣ; ф (рѣдко) смыкать, 
стягивать; Ііаііа со^ііиг іп ап$ивІіаа 
(съуживается); с. роіевіаіет аНсіупв 
ш враііит аппі (ограничить); с а&теп, 
замыкать шествіе, быть въ аріер- 
гардѣ,ил«(о восяоначалъкикфзаставмть 
идти сомкнутымъ строемъ; 2) (часто) 
принуждать, с. аіциет Гасеге или иі 
Гасіаі аііциід; с. аііциет іп дедШопет 
(ад деГесііопего) принудить кого сдать¬ 
ся (отложиться); іпвиіав ад оЯісіит 
гедіге соё^іі; соасіив Ьас песе88Ііаіе; 
отт. соасіиз = аф'. притворный, 1а- 
сгітае с.; 3) (рѣдко) выводитъ заклю¬ 
ченіе, заключать, с. аііциід ііа евве; 
Ыпс со#ііиг, изъ этого слѣдуетъ. 

ооЬаѳгѳпІѳг, адѵ. [соЬаегео] въ не¬ 
прерывной связи — безпрерывно. 

ооЬаѳгепІіа» ае, /. [соЬаегео] связь 
между составными частями, типді. 

ОО-Ъаѳгео, Ьаеві, Ьаевит, 2. 1) быть 
въ связи, сит ге аіщиа и (рѣдко) 
геі аіісиі; Ьаес соЬаегеп! іпіег ее; 
Ъ) имѣть связь, огаііо поп соЬаегеЦ 
2) = состоять, ге аіщиа, изъ чего-л. 
Ъ) существовать, быть, Ьото Ше с. 
поп роіеаі. 

Оо-Ьаегевоо, Ьаеві, = 8. сцѣпляться. 
оо-Ъёгѳв, ёдіз, т. сонаслѣдникъ, уча¬ 

ствующій въ наслѣдствѣ. 
оо-ЫЬео, Ьиі, Ыіит, 2. [со-ЬаЬео] 1) 

содержать, заключать, Іегга с. ветеп; 
с. аііциід іп ее; 2) сдерживать, сгіпеа 
подо, ѵепіоз іп апіго; саіепае соЫ- 
Ьепі аііциет; (росі.) с. сегѵоа агси 
(— убивать); ігор. с. аввепііопет аЬ 
аііциа ге, не соглашаться на что; с. 
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Ъеіішп, не хотѣть начать в.; 3) удер¬ 
живать, обуздывать, тоіоа апіті, си- 
рісіііаіет, ігасшнііат. 

оо-ЪопевІо, 1, 1) вмѣстѣ съ другими 
оказывать должное почтеніе, уваже¬ 
ніе; 2) надлежащимъ образомъ по¬ 
чтить, прославить; с. тогіет аи&т 
ѵігіиіе = пасть храбро сражаясь. 

оо-Ьоггѳвоо, гиі — 3. содрогаться. 
СоЬогв, іія, /. 1) когорта; Ую часть 
легіона, 3 тапіриіі или 6 сепіпгіае; 
2) — толпа, атісогит;. Ь) провожатые; 
свита, с. гедіа, ргаеіогіа. 

ооЪогіаІіо, бите, /. [соЬогіог] увѣща¬ 
ніе — ободреніе, поощреніе. 

ооЪогііойІа, ае, /. йетіп. отъ ооЬогв. 
оо-Ъогіог, 1« скроп. увѣщать, ободрять, 
поощрять. 

оо-іпдиіпо, 1. замарать, ігор. обезсла¬ 
вить. 

ооШо, опія,/, [собо] соединеніе, союзъ, 
заговоръ, с. ІгіЬшюгаш; соіііопет Па¬ 
сете. 

оохѣоа» ив, т. [собо] соединеніе, сово¬ 
купленіе. 

ооІарЬив, і, т. ударъ кулакомъ. 
СоІоЬів, кіів, /. Колхида, на воет, бе¬ 

регу Чернаго моря; опт. а) Соіоішв 
и СоІоЫоия, аф. Ъ) СоІоЬів, і<Ия, 
аф. /ет. д. и іиЬві. = МеДеа; с) Соі- 
оЫ, б гит, т. жителя К. 

ооіеив, і, тті. шулятная мошонка, 
мошна. 

обіів, ія, т. = оаиіів. 
оо1-ІаЬѳ?&оіо, 1. поколебать. 
ООІ-ІаЪѳПо, іасіия я., ѣегі, быть дове¬ 
деннымъ до паденія: а)рушиться,патіа 
с. = к. тонетъ; Ъ) лишиться власти, 
значенія. 

ооІ-ІаЪог, ряия я., 3. йероп. обрушить¬ 
ся , рухнуть, упасть, 

ооі-іасѳгаіив, аф‘. изорванный, рас¬ 
терзанный. 

ооІ-ІасгітШо, бпіа, / [соііасгіто] 1) 
оплакиваніе вмѣстѣ съ другими; 2) 
оплакиваніе. 

ооЫаогішо, 1. 1) іпіг. плакать вмѣстѣ 
съ другими; 2) ігапз. оплакивать, 

ооіі&го, ія, ». [соііит] шейная цѣпь. 
ооІІдШдія, оф*. [соп-іашя] расширен¬ 
ный, пространный. 

Соііаѣіа, ае, /. древній сабинскій го¬ 
родъ близъ Рима; отт. Соііаііпив, 
аф. и виШ. Соііаѣіпі, бгпш, т. 
жители г. К. 

ооіідііоіия или -ііііив, оф*. [сопіего] 
собранный, сборный, складочный; 
зерпііпга с., п. устроен, на складочн. 
деньги. 

еоІШіо, бпіа, /. [сопіего] снесеніе, 
сопоставленіе, отт. а) столкновеніе, 
с. яі^погиш (т. е. шііііагішп = сра¬ 

женіе; Ь) сличеніе, сравненіе, гегит 
іліег ее; с) внесеніе, яіірія, денежнаго 
вспоможенія — складка, складчина: 
Гассге соііаііопет ід гет аіщиат; Д) 
передача, уступка, геі аіісіуия. 

ООІ-Іаіго, 1. сильно лаять; ігор. бра¬ 
нить, поносить, 

ооііаіив, рагіер. %л. оопГѳго. 
ООІІаШв, ия, т. [сопГего] снесеніе — 

столкновеніе; отт. с. аі^поппп (аг- 
тогит) = сраженіе. 

соІІаисіШо, опія, /. [соііашіо] восхва¬ 
леніе. 

ооЫаийо, 1. очень хвалить, восхва¬ 
лять. 

ооііѳоѣа, ае, /. [т. е. рѳеипіа; соШ&о] 
складочныя деньги, сборъ, склад¬ 
чина. 

ооііеоіапеив, вф. [соіііцо] собранный 
изъ разныхъ мѣстъ, 

соііѳсііоіия, аф. [соііі^о] наскоро со¬ 
бранный. 

ооііѳсііо, опія,/. [соШдо] 1) собираніе; 
2) ігор. краткое обозрѣніе, перечень; 
3) = силлогизмъ (Оиіпі.). 

ооііѳоіітив, аф. [соШдо] 1) собира¬ 
тельный, потеп; 2) относящійся 
къ заключенію, заключительный, 
Яиаеяііо. 

ооііѳвд ае, т. [соп-ібдо] товарищъ, 
е. еяяе аіісіция или аіісиі; с. ід ргае- 
іига. 

ОоПѳзіит, іі, п. [со11е$а] 1) аЬвіг. това¬ 
рищество, общее, совокупное испра¬ 
вленіе должности, с. сопсогѳ; 2) сопсг* 
коллегія, корпорація, с. ац#ипш, ігі- 
Ьипогит, тегсагогит; с. соіі (соби¬ 
рается); ргепипсіаге рго соИедіо = 
объявл. отъ имени к. 

соі-іѳѵо, 1. выглаживать, полировать. 
ооІІіЪѳгЬів, і, т. [соп-ІіЬегіпя] вмѣстѣ 

съ кѣмъ-л. получившій свободу, то¬ 
варищъ-вольноотпущенникъ. 

ооІ-НЬеі, Ьпіі (ЪіЬит еяі), Ъбге, ѵ. 
гтрегв. угодно, нравится, с. шіЬі аіі- 
цшеі іасеге. 

СоШсІо, іяі, Ізшп, 3. [1ае<іо] 1) ударять 
одно о другое; сталкивать одно съ 
другимъ, паѵеа соііійипіиг; с. талия, 
бить въ ладоши; атпіз иіе^ие соШ- 
(іііиг (= соединяются); 2) ігор. ссо¬ 
рить, вооружать одного противъ дру¬ 
гаго, <іио геіриЫісае сарііа ідіег яе 
соіііаа. 

ооШ^аІіо, опія,/, [соііідо, &ге] связы¬ 
ваніе — соединеніе, совокупленіе. 

1. 0ОІ-І1&О, 1. 1) связывать, талия; с. 
ѵиіпия, перевязать р.; 2) ігор. сое¬ 
динять, Ьотіпеа ѵіпсиіо яегтоша іп- 
Іег яе соііі^аіі; Ъ) = за-удержнвагь, 
останавливать, с. Вгиіот іп Огаесіа; 
с. ітреіит аііеціия. 
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8. ооШ&о, 1$яі, іесішп, 8. [соп-1е$о] 
1) собирать, набирать, пшпегшп Ъо- 
тоішнп, ехегсііит ех аепіЬив, тііііев 
соШ#оп1 ее (собираются); с. ѵава 
(совете. укладывать) = выступать; 
отправляться; Ь) подбирать, Ю&ахп, 
ѵевіет; с) заключать въ себѣ, со¬ 
ставлять, атЪіІиа соПі^іІ бисепіов 
ребев; б) с. ее или с. аоітшп, теп- 
Іет, опамятоваться, собраться съ ду¬ 
хомъ; е) роёі. с. ее = съёживаться, 
апдиів соііі^іі ее іп врігаш; с. ее іп 
агта (о солдатахъ, укрывающихся за 
щитами); 2) пріобрѣтать, получать 
— снискивать, заслуживать, с. дга- 
ііат, Ъепеѵоіепііат сіѵіит, аисіогі- 
Іаіет; с. обіит, іпѵібіат, навлечь на 
себя—; с. віііт, почувствовать жажду; 
с. Ггі^ив, простудиться; с. гаЪіет, 
взбѣситься; 3) = выводить заклю¬ 
ченіе, заключать, ех ео соііі^о, циат 
аіз оссираіив; ех ео соШ^еге роіев; 
раисііаіет Ьоаііит іпбе с. 

ооі-ііпео, 1* 1) направлять прямо, Ъав- 
іатп, ва^іиат; 2) попадать въ цѣль. 

ооІ-Ппо, Іёѵі, 1і(иш, 8. намазывать, 
натирать. 

соШпив, аф\ [соШв] близъ холма или 
на холмѣ находящійся; рогіа с., во¬ 
рота древняго Рима у Квирннальска- 
го холма; ЬегЬа с., т. растущая на 
холмѣ. 

ооІ-ІідиеГасіпв, рагіер. [Ііцпебо] рас¬ 
топленный, расплавленный. 

ОоШв, із, т. холмъ. 
ООІПвіо, опіи,/. м -вив, пв, ж. [соШбо] 

1) столкновеніе; 2) сотрясеніе, 
ооііооаііо, опія, /. [соііосо] 1) с. Шіае; 

выдача дочери за-мужъ; 2) располо¬ 
женіе, тегЬогпт, вібегит. 

ооі-іосо, 1. 1) помѣщать, аіщиеш іп 
паѵі; с. ее АіЬепіа, поселиться въ 
А.; ітор. с. раігітопіит іп раігіае 
заіиіе, пожертвовать имѣніемъ для 
блага отеч.; с. опте віабіит іп ге 
аі^па, приложить все стараніе къ 
чему; с. ае іп ге аііцпа, предаться 
чему, заниматься чѣмъ исключитель¬ 
но; с. Ьепебсіит арші аіі^пет, ока¬ 
зать кому благодѣяніе; Ь) — при¬ 
строить, выдать за-мужъ, с. Шіат 
аіісиі іп таігітопіит; с. аогогев пир- 
Іит іп аііаз сіѵііаіев; 2) ставить, 
размѣщать, располагать, с. геш іп 
шепвй, Ьошіпеа іп адов, сарііѵов іп 
ОаНіа; Ь) ігор. устронвать, приво¬ 
дить въ порядокъ, геш тііііагет, 
сЫ ату бет. 

ооі-іооиріѳіо, 1. весьма обогащать; 
ітор. очень украшать, 

ооііосйііо, опів, /. [соііоциог] разго¬ 
воръ особл. тайный. 

ооіібдиішп, іі, л. [соііоциог] 1) раз¬ 
говоръ; 2) = переговоры. 

ооЫодиог, ^ииіив или Іосиіив 8., 8. 
йероп. 1) разговаривать, сшп аііцпо; 
2) переговаривать, бисев соііодшшіиг 
іпіег ее. 

ооІІйЪеі, см. ооШЪѳЬ 
ооІІйЬив, = ооІІуЬив. 
ооі-ійеѳо,-2. быть освѣщеннымъ 

со всѣхъ сторонъ — сіять, блестѣть. 
ооПиоШбо, опів,/. [соііисіог] борьба, 
ооі-іиоіог, 1. йероп. бороться, 
ооі-іййо, Іпаі, Іивиш, 8. 1) играть вмѣ¬ 

стѣ, сит аііцио; роёі. с. р&гіЪив, игр. 
съ рапными себѣ; 2) ігор. быть съ 
кѣмъ за-одно, имѣть тайныя сноше¬ 
нія съ кѣмъ. 

соііит, і, ». 1) шея, іпѵабеге іп соі- 
Ішп, броситься кому на шею; іогцпегѳ 
(оЪіо^иеге, оЬаІгіп^еге) соііит аіісиі 
= схватить и увлечь кого; 2) = горло 
сосуда. 

ооі-іио, Іиі, Юіиш, 8. промывать, хо¬ 
рошенько полоскать, ов, бепіев аций; 
роёі. іопѣ с. ога — утоляетъ жажду, 

ооіійвіо, опів, /. [соііибо] тайное со¬ 
глашеніе, сшп аііцио. 

ооіійвог, бгів, т. [соііибо] товарищъ, 
соучастникъ въ игрѣ, 

ооііивѣго, 1. 1) освѣщать, воі с. отпіа; 
2) ігор. осматривать, обозрѣвать, от¬ 
піа осиіів. 

ооіійѵіо, биів, /. и ооііиѵіѳв, еі, /. 
[соп-іио] стеченіе нечистотъ; ігор. а) 
грязная смѣсь, ехегсііаа тіхіив ех 
соііиѵіопе отпіот #спііит; с. вееіе- 
гит; Ь) грязная толпа, сволочь, іп 
соііиѵіопе Бгиві, въ грязной толпѣ, 
окружавшей Друза. 

ооІІуЬив, і, т. 1) наддача, плата *а 
промѣнъ, лажъ; 2) = промѣнъ де¬ 
негъ. 

ооііугіиш, іі, п. глазная мазь, 
ооіо, соіиі, сиііит, 8. 1) обработывать, 

воздѣлывать, а$пт; отт. зиЪзі. 
сиііа, бгит, п. воздѣланныя поля, 
нивы; 2) обитать, жить (ігапо. и гпіг.) 
с. Ъав іеггаа, НЬепі гірат, игЬет; с. 
ргоре Осѳапит; отт. с. ѵііат іпорет, 
жить бѣдно; 3) имѣть попеченіе, аіі- 
диет, о комъ: біі соіипі $епив Ьита- 
шіт; Ь) стараться о чемъ, ревностно 
заниматься ѵллгс, с. агіев еі віибіа; с. 
атіеіііат, ѵіііиіет, соблюдать обязан¬ 
ности дружбы, добродѣтели; с. ^ивіі- 
ііаш, соблюдать справедл.; с. типов, 
исправлять должность; отт. с. вегті- 
Іпіеш (арпб аі^иет) « быть рабомъ; 
с) украшать, с. Іасегіов аиго; 4) почи¬ 
тать, чтить, аііцпіб рго бео, Мегси- 
гіит, Іетріит; Ь) почтить, аіщиет 
бопів, ге^ет біѵіпів ЬопогіЬиа. 
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соіо, 1. процѣдить, пропустить сквозь 
сито. 

ооіосааіа, ае, /. и соіосавіиш, іі, я. 
ивді&скіік кувшинчикъ, венуФаръ 
(великолѣпное растеніе въ Индіи и 
Египтѣ), 

еоіоп или соішп, і, п, членъ — часть 
стиха или стихотворенія, 

соіопа, ае,/. [соіо] крестьянка. 
Соіо пае, агат, /. городъ въ Троадѣ. 
Соіопёиа, оф. коловскій, принадле¬ 
жащій къ аттическому дому Соіо- 
нов. 

ооіопіа, ае, /. [соіо] 1) колонія, го¬ 
родъ, основанный переселенцами, 
сошіеге, сопаіііиеге с., основать к. 2) 
сопсг, = выходцы, переселенцы, со- 
Іопіаш гоіиеге іп Іосиш аіщиет, аіі- 
дпо; деёисеге с. = основать колонію. 

ооІопіоив, аф. [соіопив] къ колоніи 
относящійся, принадлежащія, 

соіопив, і, т. [соіо] 1) земледѣлецъ, 
крестьянинъ; 2) житель колоніи, пе¬ 
реселенецъ, см. соіопіа; 3) (роёі.) оби¬ 
татель, житель. 

Соіорііоп, опіа, /. городъ въ Ібнін; 
отт. СоІорЬбпіив, оф. и виЬзі. -оліі, 
огига, т. жители г. К. 

ооіог, огів, т. 1) цвѣтъ, ригрпгепв, 
особл. цвѣтъ лица: с. аІЪиз, аиаѵіа; 
соіогет тиіаге, перемѣниться въ 

.лицѣ; Ъ) рсёі. пріятная наружность, 
красота, пітіпіп пе сгесіе соіогі; аЬііі 
согривцие сокичще; 2) наружный видъ 
— состояніе, положеніе, с. сіѵііаііа; 
b) колоритъ, оттѣнокъ, с. огаііопів; 
с. Ігасіісиа; с. игЬапіІаЬіз; 3) яркій 
цвѣтъ, блескъ, Яоа еі с. 

соіогвйів, рагіср. гл. ооіого; 2) аф. 
цвѣтной; агспа с.—радуга; Ь) смуглый; 
c) ігор. подкрашенный, поддѣльный, 
с. еі &СІЦ8. 

ооіого, 1. [соіог] 1) красить, аІщиИ; 
Ъ) разе* = дѣлаться смуглымъ, за- 
гарать, циит іп аоіе атЬиІо, Аі иі 
соіогег; 2) ігор. прикрашивать, при¬ 
крывать, гет Гаіао потіпе; Ь) сооб¬ 
щать колоритъ, оттѣнокъ, с. огаііо- 
пеш игЪапНаІе дпа(іат. 

соіов, огів, т. = ооіог. 
Соіоваае, агат, /. городъ во Фригіи, 
ооіоевёив, и -вісив, аф. колоссальный, 
огромный, аіаіиа. 

ооіоввив, і, т. колоссъ, огромная ста¬ 
туя. 

ооІйЬѳг, Ьгі, т. и ооІиЪга, ае, /. не¬ 
большой змѣй, неб. змѣя, змѣйка. 

ооІиЪгіЯёг, бга, бгит, аф. [соІиЬег- 
іего] амѣеносвый. 

соішп, і, п. цѣдило, цѣдилка, 
ооіпт, см. еоіоп. 
соІитЬа, ае, /. голубь, голубка. 

Сотепвів 107 

ооІшпЬагіит, іі, п. [соІитЬа] голу¬ 
бятня. 

ооІшпЬагіив, іі, т. [соІпшЬа] голубят¬ 
никъ. 

соІшпЬіпив, аф. [соІпшЬа] голуби¬ 
ный, оѵит. 

соІитЬйІив, і, т. [Летіп. отъ соіит- 
Ьпз] голубокъ. 

ооІитЪив, і, т. голубь-самецъ, 
ооіитѳііа, ае, /. [Летіп. отъ соіитпа] 

столбикъ. 
ооійшѳп, іпІ8, ». 1) вершина, РЬгу^іав 

соіитіаа, вершины ф. горъ; Ь) верхъ 
строенія, шипецъ, Фронтонъ, ѵіііае; 
ігор. высшая степень, с. ашіасіае; 2) 
столбъ, подпорочная стойка; ігор. 
опора, спаситель, с. геіриЫісае, гепіт 
теагихп. 

ооіипта, ае,/. 1) колонна, столбъ; с. 
Маепіа, на Форумѣ, у котораго такъ 
называемые ігіатѵігі сарііаіев судили 
преступниковъ — позорный столбъ; 
отт. регѵепіге (а<1Ьаегевсеге) а<1 с. = 
подвергнуться этому суду; 2) ігор. 
опора. 

ооіитпагішп, іі, п. [соіитпа] пошли¬ 
на съ колоннъ. 

ооіитпагіив, аф. достойный подверг¬ 
нуться суду у позорнаго столба, см. 
соіитпа (Маепіа). 

ооіигпив, аф. [ѳм. согиіпив отъ со- 
гиіиз] орѣховый, 

ооіив, і, м из,/, прялка, 
оота, ае, /. 1) волосы, сотропеге, ро- 
пеге, ресіеге с., причесать в.; 2) роеі. 
= шерсть, Ь) грива, с) зелень, листья, 
вѣтви, агЬогит. 

Сотадопе, -^спиа, см. Соттадопе. 
Сотапа, огит, п. 1) городъ въ Каппа¬ 
докіи, С. СЬгуве; 2) городъ^ въ Пон¬ 
тѣ, С. Ропііса. Отт. Сотапі, огит, 
т. жители г. К. 

оошапв, (л8, аф. [сота] 1) покрытый 
волосами, косматый, соііа е^иогит с.; 
$а1еа сотапа, шлемъ съ султаномъ; 
аіеііа с. — комета; 2) роёі. докрытый 
листьями, агЬог. 

оотаіив, аф. — оошапв. 
Оот-ЬіЬо, ЬІЪі, ЬіЪТіит, 8. 1) іпіг. 

(рѣдко) пить вмѣстѣ съ кѣмъ; 2) ігап». 
всасывать — вбирать въ себя, погло¬ 
щать, виссит, ѵепепит; ігор. осно¬ 
вательно изучать, агіеа. 

оотЫЬо, опіа, т. [сотЫЬеге] пьющій 
вмѣстѣ съ кѣмъ, товарищъ. 

оотЬ&го, Ьпваі, Ішвіит, 8, сжечь, 1і- 
Ьгоа, паѵез; ігор. уничтожить, погу¬ 
бить, аіщиега ,)’и<1ісіо. 

оот-ёсіо, ё(1і, ёвит (еаіпт), 8. съѣдать, 
аіщиіф ігор. мотать, расточать, ра- 
ігітопішп. 

Сотѳпвів, см. Сотит. 
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оотѳе, Ііія, сотт. [соп-во] 1) идущій 
вмѣстѣ съ кѣмъ, сопровождающій, 
товарищъ, аіісіцив; ігор. шоПів со- 
шее ^Іогіа; 2) = рае^а^о^пв, дядька; 
Ь) = сііепв, сопровождающій своего 
патрона; с) ріиг. сопровождающіе, 
свита. 

ООХПѲ88-, СМ. СОШІВ8-. 

оотѳвив, и сотевіив, рагіср. ха. соте<1о. 
оотѳіев, ае, т комета, 
оошіоѳ, аДѵ. [сотісив] комически, за¬ 
бавно. 

оотіоив, ад}. принадлежащій, относя¬ 
щійся къ комедіи, комическій; еиЪзі. 
= комическій писатель, сочинитель 
комедій. 

оотіпив, см. ооттіппв. 
ООШІ8, е, ад}. ласковый, обходитель¬ 

ный, вѣжливый, веппо, Ьото; с. ег#& 
(іп) аіщиет. 

оотівваЪшкіив, ад}. [сошіввог] гу¬ 
ляющій и пирующій. 

оотіввШо, опія,/, [сошіввог] пирова- 
ніе; веселая, шумная прогулка, сое¬ 
диненная съ пирушкою. 

ООШІ88&ІОГ, 5гів, т. [сошіввог] уча¬ 
ствующій въ пирушкѣ, см, сотшів- 
ваііо. 

оошіввог, 1. дероп. гулять и пировать; 
сотіазаішп іге асі аі^иет, съ шу¬ 
момъ и веселіемъ отправиться къ 
кому пировать. 

оотіі&в, Біів, /. ласковость, обходи¬ 
тельность, ласковое обращеніе, 

еотііаіив, рагіср. см. сотііог. 
оотііаіив, ив, т. [сотііог] 1) провожа¬ 

ніе, сопровожденіе, та&по сотііаіи 
е^шішп, въ сопровожденіи мног. 
всадниковъ; 2) сопсг. провожатые, 
свита; 3) транспортъ, караванъ, тол¬ 
па, шаріив с.; егаі іп Шо с. 

сотііег, адѵ. [сотів] ласково, обходи¬ 
тельно, вѣжливо. 

сотіііаіів, е, ад}. [сотіііа] принадле¬ 
жащій, относящійся къ народному 
собранію; (Лее с., д. въ' который бы¬ 
ваетъ н. собраніе. 

оотіііаіив, ив, т. [сотіііа] народное 
собраніе. 

оотшит, іі, п. [соп-ео] 1) віпд. мѣсто 
на Форумѣ, гдѣ происходили народ¬ 
ныя собранія; 2) ріиг. сотіііа, опта, 
«. народное собраніе, ішіісеге (ебіее- 
ге) с., назначить н. собр.; сотШа соп- 
виіагів (сопаиіит, сопвиІіЬив сгеапбів) 
н. собр. для избранія консуловъ; с. 
сигіаіа (сепіигіаіа, ігіЬиіа) н. собр. въ 
которыхъ подав, голоса по куріямъ, 
(центуріямъ, трибамъ), 

оотііо, 1. см. сотііог. 
оотііог, Ъ дероп. [сотев] 1) прово¬ 
жать, сопровождать, сопутствовать, 

аіщиет и (ігор.) аіісиі; сотііапіе іоіо 
ехегсііи, въ сопровожденіи всего вой¬ 
ска; 2) сотііо, 1 = сотііог; отт. со¬ 
тііог (разе.) особ а. сотііаіив, сопро¬ 
вождаемый, Ьепе сотііаіив = въ со¬ 
провожденіи многихъ. 

оотта, ііів, п. часть періода (Оиіпі.). 
оот-таойіо, 1. запятнать, замарать. 
Сотш&вѳпѳ, ез, /. сѣв. часть Сиріи; 
отт. Соттадопив, асі}. и зиЬві. 
-$бпі, о гит, т. жители этой части 
Сиріи. 

сот-тапіриіагів, іа, т. принадлежа¬ 
щій къ той же ротѣ солдатъ, см. та- 
піриіиа. 

ооттѳаіив, из, т. [соттео] 1) хож¬ 
деніе туда н сюда, взадъ и впередъ; 
Ь) = отпускъ, баге аіісиі соттѳаіит 
или тіііеге аіщиет іп соттеаіит, 
дать кому отпускъ, уволить кого въ 
отпускъ; 2) транспортъ, караванъ, 
тіііеге с. іп Айгіс&ш; ехегсіішп био- 
Ъиѳ соттеаііЬив ігапврогіаге; 3) (вгпд. 
и ріиг.) провіантъ, съѣстные припа¬ 
сы, виррогіаге ігптепіиш еі соттеа¬ 
іит; іпіегс1и<іеге Ьовіев соттеаіи «ми 
іпіегсіибеге ЬовііЬпв соттеаіит, от¬ 
рѣзать непріятеля отъ провіанта. 

оот-тесИіог, 1. дероп. запечатлѣвать, 
удерживать въ памяти. 

оот-тѳтіпі, івве, ѵегЪ. де/есі. хорошо 
помнить, аіщпіб. 

ооттетогаЬШв, е, ад}. [соттето- 
го] достопримѣчательный, достопа¬ 
мятный. 

ооттѳтогаііо, бпів, /. [соттетого] 
напоминаніе — упоминаніе, геі аіі- 
егцив; ів Ѣиіі іп аввібиа соттетогаіі- 
опе отпіЬив отпіит Йа^іііогит ==■ всѣ 
постоянно упоминали о его постыд¬ 
ныхъ поступкахъ. 

оот-тѳтого, 1* 1) {рѣдко) припоми¬ 
нать, с. ^иіб Ъобіе біхегіт; 2) (чаще) 
упоминать, аіциіб, саиват геі аііси- 
^из, бе ге аіщиа; Ь) разсказывать, аіі- 
Чиіб рІигіЬиэ ѵегЬів. 

ооттепсі&ЪШв, е, ад}, [соттепбо] 
достойный рекомендаціи, достойный 
похвалы. 

ооттеші&іісііів, ад}, [соттепбо] ре¬ 
комендующій, одобрительный; Іііе- 
гае (іаЬиІае) с. = рекомендательное 
письмо. 

ооттѳпсіаііо, опія, /. [соттепбо] 1) 
рекомендація, атіеі, ігор. с. паіпгае 
(одобреніе); с. раігів, та^гшп = за¬ 
слуги отца, предковъ; 2) то, что ре¬ 
комендуетъ: а) пріятность, ѵосів, іог- 
тае; і&піа егаі с. огІ8=такъ привле¬ 
кательна была наружность; Ь) == от¬ 
личное качество, превосходство, Іп- 
Яепіі. 
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ооттѳпсШог, бгів, т. и -Ігіх, Ісів, 
/. [соштешіо] рекомендующій, -ая; 
хвалитель, -ница. 

ооттѳпсі&іив, рагіср. гл. соттепбо; 
2) аф. пріятный, дорогой, соттепба- 
ііог аіісиі; Ьаѣеге аіщиет соттеп- 
баііввітпт, весьма уважать кого, 

ооттѳшіо, 1. [соп-ташіо] рекомен¬ 
довать: 1) препоручать, ввѣрять, аіі- 
^аеI^, аіциіб аііспі; ігор. с. аіідиій 
шетогіае, вапомвить что; с. іттог- 
іаШаІі, обезсмертить, увѣковѣчить; 
2) сообщать пріятность, доставлять 
уваженіе, ѵох с. е^иепііат; Мисіі 
ботив с. Шпт. См. соттепбаіив. 

ооттѳпіагідіит, і, п. [Детгп. отъ 
соттепіагіав] 1) записная книжечка; 
2) небольшое сочиненіе, 

ооттѳпіагіия, іі, т. и (рѣдко) -гіит, 
іі, л. 1) журналъ; 2) (чаще особл. ріиг.) 
краткое, простое описаніе, записки, 
соштепіагіі Саеяагів; 9) коментарій, 
подстрочное толкованіе, іп Ѵіг$і1ішп, 
на В. 

еоттѳпШіо, бпів, /. [соттепіог] 1) 
тщательное обдумываніе, размышле¬ 
ніе, отт. = приготовленіе себя: рЫ- 
ІозорЬогпт ѵііа еві с. тогіів; 2) соп- 
сге*. разсужденіе, сочиненіе, с. сіе ге 
аііцпа. 

оотхпепѣіоіив, [соттіпівсог] при¬ 
думанный: а) изобрѣтенный, новый, 
ѵегЪа; Ь) воображаемый, идеальный, 
сітііаз Ріаіопів; с) вымышленный, 
ложный, сгітеп. 

ооттепіог, 1. Дероп. [соттіпівсог] 1) 
тщательно обдумывать, размышлять, 
аіщпіб или сіе ге аіциа; с. чиіб Га- 
сіеп<іит віі; Ъ) — приготовляться; 
особл. (ра»8.) соттепіаіив, пригото¬ 
вленный, соттепіаіа огаііо; 2) пись¬ 
менно излагать, сочинять, писать, бе 
тііііагі бівсірііпа, огаііопет; 3) объ¬ 
яснять, толковать, сагтіпа. 

соттепіог, бгів, т. [соттіпівсог] 
изобрѣтатель, виновникъ, 

соттепітші, і, п. [соттіпівсог] 1) 
выдумка, ложь; с. оріпіопит = орі- 
піопеа йсіае; 2) изобрѣтеніе; 3) замы¬ 
селъ, планъ. 

ооттѳпіив, рагіср. см. ооттіпі- 
всог. 

соттѳо, 1. 1) ходить туда и сюда, 
приходить и уходить; 2) часто при¬ 
ходить, іп игЬет, тегс&іогев сот- 
теапі аб Оаііов. 

ооттегоіпт, іі, п. [соп-тегх] 1) тор¬ 
говля, торговыя сношенія; о) право 
торговать, право производить торгъ, 
с. івіагит гегшп сит Огаесів поп евЦ 
с. ваіів; іегт. і. право пріобрѣсти 
собственность; 2) (гор. сношеніе, связь, 

ЬаЬеге с. сит Мивія; с. ерівіоіагит 
= переписка; с. вегтопів, разговоръ; 
с. Іо^иепбі ѳі аибіепбі, обмѣнъ мыс¬ 
лей; с. Ьеііі, переговоры о войнѣ — 
трактатъ, соглашеніе, 

оот-тѳгсог, 1. Дероп. скупать, 
оот-шёгѳо, тегиі, тепіиш, 2. 1) за¬ 

служивать, роѳпат; 2) = учинять, 
совершать, с. сиіраш, похіат, прови¬ 
ниться, заслужить наказаніе за —. 

оот-тѳііог, тепвиз в., 4. 1) вымѣ¬ 
рять, измѣрять; ігор. соразмѣрять, 
соображать, аі^иіб сит ге аіщиа. 

оотті^гаііо, бпів, /. [сотті^го] пе¬ 
реселеніе. 

оот-тівго, 1. переселяться. 
еоттіІШшп, іі, ». [соп-тііев] 1) со¬ 
товарищество по военной службѣ; 2) 
товарищество, общность. 

ооттШіо, бпів, т. [соп-тііея] това¬ 
рищъ по военной службѣ, сослужи¬ 
вецъ. 

оот-тіШо, 1. служить вмѣстѣ, сра¬ 
жаться вмѣстѣ. 

оотхпіпсШо, бпів, /. [соттіпог] 
угроза. 

сот-тіпво, ’тіпхі, сішп, 8. ігор. за¬ 
марать. 

ооттіпівоог, тепіпв в., 8. Дероп. 
Гтепв] выдумывать, вымышлять, га еп- 
басіит, беов піЬі! а^епіев; рагіср. 
соттепіив иногда ==ра*в. вымышлен¬ 
ный. 

оот-тіпог, 1. Дероп. грозить, угро¬ 
жать. 

оот-тіппо, ппі, Шит, 8. 1) раздро¬ 
бить — разбить, сломать, віаШаш, 
аппиіит; 2) ігор. уменьшить, аг^епіі 
ропбив; Ь) ослабить, изнурить, сокру¬ 
шить, Ьоѳіет, тігев іп$епіі, орев сіѵі- 
іаіів; соттіпиіав ге ІатШагі = ра¬ 
зорившійся; роёі. с. аІЦиет Іасгітіа, 
слезами склонить кого на жалость; с. 
оГбсіит, нарушить обязанность, 

соттіпив, или сбтілиз, аДѵ. [соп-та- 
пив] 1) вблизи, близко, с. аврісеге аіі- 
^иет, аб аіщиет ассебеге; 2) близко 
другъ отъ друга, другъ противъ дру¬ 
га, віаге, ри^паге; $1абіо с. гет ^егеге 
(о рукопашномъ боѣ); с. аіцпет ѵиі- 
пегаге (въ схваткѣ), 

ооттіппіив, рагіср. гл. соттіпао. 
оот-тіясѳо, тівсиі, тіхіит (тівШт), 

2. смѣшивать, геш спт ге, (рѣдко) 
гет геі аіісиі и (роН.) гет ге аіщиа, 
что съ чѣмъ. 

ооттівѳгаііо, бпів, /. [соттівегог] 
возбужденіе состраданія, стараніе 
возбудить состраданіе, 

оот-тіяёгог, 1, Дероп. 1) жалѣть, 
оплакивать, аіідиет, Гогіипат; 2) (объ 
ораторѣ) возбуждать состраданіе. 
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ооттіввіо, бпів,/. [соттіііо] 1) состя¬ 
заніе; с. Іийогиш, отправленіе игръ; 
2) рѣчь, сочиненіе для соисканія на¬ 
грады. 

ооттіввит, і, и. [соттіио] 1) ввѣ¬ 
ренная тайна, соттівваепапсіаге, Іа- 
сеге; 2) проступокъ, вина, аіісщив; 
3) конфискація, іп сотшівзит тепіге, 
подвергаться к. 

ооттіввйга, ае, /. [соттіио] связь, 
соединеніе. 

оот-тіНо, тіаі, тіааит, 3. 1) спу¬ 
скать, сводить: а) для состязанія, 
борьбы аіщиет сит аіщио, ри^ііеа 
Ьаііпов сит Огаесіа, аедиаіеѳ іпіег ае; 
Ь) соединять, с. типітепіа іпіег ае, с. 
орега, тоепіа; соттіііипі Йехігат 
Йехігае = подаютъ другъ другу ру¬ 
ку; роН. с. шалив Теисгів = схва¬ 
титься, вступить въ рукопашный бой 
съ Т.; 2) з= начинать, оЪвійіопет, 
Ъеііиш; с. ргоеііит, ри#пат — дать 
сраженіе, иногда (аЪз.) соттіиеге = 
с. ргоеііит; Ь) производить, уетрои- 
вать, с. ,)ийісіит, вресіасиіит; 3) со¬ 
вершать, учинять, с. аІЦиій іп аіі- 
Чиет; с. ЙадШит, ассіив, саейет; отт. 
а) с. іп (сопіга) Іедет, преступить, на¬ 
рушить з.; Ъ) сотшізіі, иі — , допу¬ 
стилъ, довелъ дѣло до того, былъ ви¬ 
ною того, что — : поп соштіііат, иі 
те ассиваге роавів; аогйійит еві ай 
іатат соттіиеге, иі ассиваіог поті- 
пеге; с) = навлекать на себя, заслу¬ 
живать, с. роепат, тиііит; й) иногда 
соттіиеге = провиниться, согрѣ¬ 
шить; 4) поручать, ввѣрять, аіісиі 
яаіиіет виат, гет йіійсіІет; с. ее й- 
Йеі или іп ййет аНсціия; соттіві еі, 
иі ѵійегеі, поручилъ ему, чтобы —; 
соттіиеге ае регісиіо, подвергнуть 
себя опасности; с. гет іп йівсгітеп, 
подвергнуть дѣло риску; с. гет іп 
асіет, предоставить рѣшеніе дѣла 
сраженію; Ь) соттіиеге ае, отважи¬ 
ваться, осмѣливаться идти: с. ае іп 
асіет, іп аепаіит; с) (рае*.) соттіііі, 
быть предоставленнымъ, доставаться, 
Ьегейііаа іііа Ѵепегі соттіваа езі; сот¬ 
тіііі іп риЫісит, быть конфискован¬ 
ным-^ поступить въ казну. 

эотхпобе, айѵ. [соттойив] 1) прилич¬ 
но, надлежащимъ образомъ, хорошо, 
ааііагс, йісеге; Ь) удобно, соттойіив 
ѵіѵеге; с) вб-время, кстати, ѵепіге; 
<і) только-что, какъ разъ; 2) учти¬ 
во. 

ооттобііав, аіів,/. [соттойив] 1) со¬ 
размѣрность, стройность, тетЪгогшп; 
2) удобство, ѵііае; отт. а) удобный 
случай; Ь) выгода, польза, регсіреге 
соттойііаіет ех ге аіщиа; 3) обяза¬ 

тельность, угодливость, снисходитель¬ 
ность, раігіа. 

1* ооттббо, 1. [соттойпа] совете, дѣ- 
латъ удобнымъ, отт. 1) с. аіісиі (ге 
аі^иа или іп ге аіщиа) угодить кому, 
оказать услугу, услужить кому; 2) с. 
аіісиі аіідиій, ссудить, одолжить кого 
чѣмъ, дать кому что: с. Ьовіі а^иат, 
аедеа асі пирііав; с. ѵепіат рессаііа 
(прощать); с. тапит тогііиго (по¬ 
дать); с. Ісаіез іаіаоа, доставить, прі¬ 
искать —. 

2. ооттосіо, асіѵ. [соттойив] 1) вб- 
время, кстати; 2) удобно. 

1. ооттбсіит, ад г. [соттойив] вб- 
время, кстати, с. йотшп ѵепі; 2) толь- 
ко-что, лишь только, с. йіасеавегаа Ъе- 
гі чинш Тііца ѵепіі. 

2. ооттбсіит, і, п. [соттойив] 1) удоб¬ 
ство, ех соштойо или рег с. = съ 
удобствомъ, удобно, спокойно: 1е#еге 
ех с., соріаа рег с. ехропеге; ^иат 
егіі іииш сот той ит, когда будетъ 
для тебя удобно; циой соттойа іоо 
йегі роааіі = на сколько эго можетъ 
быть безі. стѣсненія для тебя; 2) 
польза, выгода, (особл. ріиг.) соттойа 
расів; отт. а) преимущество, приви¬ 
легія; Ь) соштойо или рег с. геірпЫі- 
сае, безъ ущерба, съ пользою для го¬ 
сударства; 3)—соттойаіпт {см. сот- 
шойо, аге; 2) ссуда. 

ооттбсіив, оф. [сот-той и а] 1) надле¬ 
жащій, полный, хорошій; с. аіаіпга, 
высокій ростъ; саріііиа с., длинные 
в., су&іЪі с., полные бокалы; с. іаіеп- 
Іит, цѣлый т ; с. ѵаіеіийо, хорошее 
здоровье; 2) удобный, благопріятный, 
ііег, аппі Іетриа; Ісх с. аіісиі; сот- 
тойит саі еі, ему удобно — ему угод¬ 
но; Ііііегаѳ соттойае йе аіщиа ге аі- 
Іаіае аипі (благопріятныя извѣстія); 
опшіа сигаііопі соттойа випі, все 
благопріятствуетъ л.; 3) услужливый, 
обязательный, предупредительный, с. 
аіісиі; шогеа соштойі. 

ооттоѳпіо, 4. = соттипіо, 4* 
оот-тоііог, 4. дероп. приводить въ 
движеніе; ігор. предпринимать. 

оотшопе-іѢеіо, &сі, Гасіит, 8. 1) на¬ 
поминать, аіідиет геі аіітцив, кому о 
чемъ; с. а1н}иій, о чемъ; 2) увѣще¬ 
вать, іііі еиш соттопеіасіипі, иі аЪеаѣ 

оот-тбпео, пиі, шіот, 2. = сотто- 
веГасіо: с. аіісіиет геі аііси^ив, Йе ге 
аіщиа, аіщиій, напомнить кому о 
чемъ; соттопсо Іе, пе іііий іасіав, 
увѣщеваю, совѣтую —. 

ооттопіііо, опіа, /. [соттопео] на¬ 
поминаніе. 

оот-топвіго, 1. показывать, указы¬ 
вать, ѵідш аіісиі. 
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ооттогаЙо, опія, /. [соттогог] 1) 
пребываніе; 2) медденіе. 

сот-тогсіѳо, — вот, 2. укусить боль¬ 
но, сильно. 

оот-тдгіог, тогішів, 8. упирать (вмѣ¬ 
стѣ сот аіщио ши аіісиі. 

оот-тогог, 1. дероп. 1) пробыть, 
остаться, промедлить, арпб аіщиет, 
Еошае, раисод біев іЬі соштогаіид; 
2) останавливаться (на чемъ), с. іа 
еасіет депіепііа. 

оотшоНо, ошв, /. [соттоѵео] 1) воз¬ 
бужденіе, ^исипбііаіів; 2) движеніе 
душеввое, волненіе, 

ооттоііипойіа, ае, /. [детіп. от 
соттоііо] легкій припадокъ болѣзни, 
нездоровье. 

ооттоШв, рагіср. гл. соттоѵео; 2) 
аф'. раздраженный, соттоіо вітііів; 
б) раздражительный, Бгодив сопипо- 
ііог ааішо; с) шаткій, ненадежный, 
асе аііешіт. 

СоттбУѲО, тбѵі, тбіпт, 2. 1) приво¬ 
дить въ движеніе — двигать, с. ее, 
двигаться* с. сазіга ех ео 1 ос о=снять 
лагерь; с. повіеш — заставить н. от¬ 
ступить; поп с. ве <1ото, не выходить; 
роН. с. боппіепіего, разбудить сп.; 
ігор. а) приводить, касаться, с. поѵа 
^иаебат; Ь) потрясать—опровергать, 
диод сотшоѵегі поп роіеві; 2) возбу¬ 
ждать, причинять, с. (Іоіогеш, Іасгі- 
таи, тівсгаііопет, обіит іп аіщиет; 
с. тетогіат гсі аіісідив, напомнить о 
чемъ; Ъ) (аіідиет ге аіщиа) побуж¬ 
дать, волвов&ть, смущать, раздражатъ, 
с. діщиет вре, даибіо; особл. рейв. 
соттоіив Ыѳ геЬив, атоге йгаіегпо, 
іг& ягаѵііег соттоіив; с) равв. сот- 
тоѵегі, быть ие въ нормальномъ со¬ 
стояніи физически ши нравственно; 
регіеѵііег сотшоѵегі, быть несовсѣмъ 
здоровымъ; тепв соттоіа, сумасше¬ 
ствіе; отт соттоіив иногда = сума¬ 
сшедшій; соттоіпа ЬаЬеЪіІиг. 

соттипіоШо, бпів, /. [соттипісо] 
сообщеніе; с. вегтопів = разговоръ. 

ооттипІоо, 1. [соттппів] дѣлать об¬ 
щимъ, от*і. 1) сообщать; с. сопвііішп 
сшп аі^ио, сообщить намѣреніе, 
планъ кому; сотпшпісапі аіщиіб іп- 
Ісг ее (другъ другу); отт. с. сопдіііа 
епт а] щи о = сговариваться, совѣ¬ 
щаться, быть въ сношеніяхъ съ кѣмъ; 
Ь) іпіг. с. сшп аіщио ши аіісиі бе ге 
аіщиа, совѣтоваться съ кѣмъ о чемъ- 
л.; 2) — принимать участіе, участво¬ 
вать (въ чемъ) раздѣлять (съ кѣмъ 
что-л.),с. іпітіеіііав сшп аіщио; с. іт- 
регішп сит аіщио; 3) = соединять, 
сапват впат сит вегѵів (т. е. епт 
сайда веггогит), рѳеипіад сит боІіЪив. 

1. оот-тйпіо, 4. сильно укрѣплять,со 
всѣхъ сторонъ укрѣплять, савіга, 1о- 
сит; ігор. подкрѣплять, утверждать, 
упрочивать, аисіогііаіет аіісіуив. 

2, ооштйпіо, бпів, /. [соттипід] общ¬ 
ность; с. вап^иіпІ8 = родство. 

1. сотшйпів, е, аб/ 1. общій, раіег,1і- 
Ьегі, іпітіеі, сіаввів; соттопіа Іоса, 
публичныя, общественныя мѣста; Іосі 
соттипез, общія мѣста (въ риторикѣ 
и философіи); Ь) обыкновенный, де- 
риііига, даіиіаііо; ѵііа с. вседневная 
ж. Отт. 1) виЪві. сошшипе, ід, «. об¬ 
щина, обществ, имущество, общество 
гражданское, граждане, с. Вісіііае; 
2) іп сопшшпе — а) на общую поль¬ 
зу, для всѣхъ: сопГегге аіщиіб іп с.; 
шеіиеге іп с.; іп с. ѵосаге Ьопогед, 
сдѣлать должности доступными для 
всѣхъ — для плебеевъ и патриціевъ; 
Ъ) вообще, бідриіаге: с) — «пополамъ»; 
П. общительный, обходительный, лас¬ 
ковый, с. отпіЬид, ід&тів. 

ооттпшіав, Біія, /. [соттипід] 1) 
общность, общеніе, связь, пиііа бео 
сит Ьотіпе еді с. (нѣтъ ничего обща¬ 
го); с. отпіит гегит іпіег еод еді, у 
нихъ все общее; 2) общежитіе, аііега 
рагв Ьопезіаііа еді сошшипііаіід (ка¬ 
сается до общеж.); оШсіа, ^иае би- 
сипіиг ех с.; 3) общительность, обхо¬ 
дительность, ласковость, 

соштишіѳг, адѵ. [соттипід] 1) обще, 
сообща, вмѣстѣ; 2) вообще. 

оогшпипШо, бпія, /. [соштипіо] 1) 
укрѣпленіе; 2) приложеніе дороги 
(Сіе. де От. 2,79). 

ооттигтйго, 1. и -гог, 1. дероп. бор¬ 
мотать, ворчать, весит, про себя. 

оохптиШ>І1І8, е, оф. [соттиіо] из¬ 
мѣнчивый, перемѣнчивый, непосто¬ 
янный. 

сотшиШѳ, адл. [соттиіаіив от 
соттиіо] другимъ обраэомъ. 

ооттиіаііо, бпів,/. [соттиіо] измѣ¬ 
неніе, перемѣна. 

оот-тйіо, 1.1) перемѣнять, измѣнять, 
сопвіііит, аіщиіб ех того іп Іаівшп; 
ігор. с. аиітов, сообщить д. другое 
настроеніе; 2) обмѣнивать, вымѣни¬ 
вать, обмѣниваться (чѣмъ), с. саріі- 
ѵод; с. іпіег де, помѣняться; с. аіі- 
^иіб аіщиа ге, промѣнять что на —. 

сото, траі, тріит, 8. 1) приводить въ 
порядокъ, убирать, саріііод, еошае; 
риег сотріпд, красиво причесанный; 
2) ігор. украшать. 

оотоесМа, ае, /. комедія, 
оотоебив, об/ комическій; отт. выЬві. 

ид, і, т. комич. актеръ, 
сотовой, ад$. [сота] покрытый гус¬ 

тыми волосами, косматый. 
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оот-раоівоог, расіив в., 8. йероп. за- 
ключать договоръ, уговариваться, сшп 
аііцио; отт. сотрасіит, і, п. дого¬ 
воръ; сотрасіо или сіе (ех) сотрасіо, 
по договору, по условію. 

оотрасііо, опіа,/, [сотрш^о] сплоче¬ 
ніе, соединеніе. 

сотрасіит, і, ». см. сотрасівсог. 
оотрасіив, см. сотріп^о и сотрасів- 

сог. 
оотр&вбв, І8, /. и -$о, ішв, /. [сошріп- 

$о] соединеніе, связь. 
сот-раг, Йгія, 1) аф. равный, сошш- 

Ьіит; 2) ыЬвІ. товарищъ; Ь) роіі. 
жена. 

оотр&гаЪШн, е, аф. [сотраго] срав¬ 
нимый, уподобляемый. 

оотрагаіе, айѵ. [сотраго] сравни¬ 
тельно. 

1. оотрагаііо, бпів, / [сотраго, см. 1] 
1) приготовленіе, ЪеШ; с. сгітініз, 
прнготовл. доказательствъ и свидѣ¬ 
тельствъ для обвиненія, сроен, сот- 
рагаііо сгітшіа — сотрагаііо, 2; 2) 
доставленіе, Іевііиш, ѵоіиріаііэ. 

2. оотрагаііо, бпів,/. [сотраго, см. 2] 
1) сличеніе, сравненіе, гегпт; с. ога- 
Ііопів виае спт всгіріів аііепів; виЬ 
(бе, ех, аб) с. геі аіісцщв, въ сравне¬ 
ніи съ —; Ьаес ЬаЬепі с., эти вещи 
допускаютъ сравн.,могутъ быть срав¬ 
ниваемы; 2) равное отношеніе, со¬ 
размѣрность, аб еапбет с., 3) взаим¬ 
ное соглашеніе, договоръ (особл. кон¬ 
суловъ при раздѣлѣ провинцій)* 4) въ 
ритор, с. сгітіпів, сопоставленіе пре¬ 
ступленія съ благороднымъ поступ¬ 
комъ. 

оотрагаИѵив, оф. [сотраго, см. 2] 
сравнительный. 

оош-рагѳо, пі, — 2. 1) являться, пока¬ 
зываться; 2) дѣйствительно находить¬ 
ся, быть на лицо, ві&па отпіа сотра- 
гепі; вегѵі, циі поп с. 

1. еотр&го, 1. [соп-раго] 1) приготов¬ 
лять, с. соріав, сіаввет; с. ііег или с. 
ее аб ііег, собираться въ дорогу; с. 
Ьеііит, приготовляться къ войнѣ; 2) 
устроивать, установлять, Ъепе тар- 
гев Ьос сотрагаѵегипі, иі еіс.; ргае- 
сіаге сотрагаіит еві Іе&іЬив, паіигй; 
3) доставать, пріобрѣтать, паѵет, #1о- 
гіат; с. аиреііесіііет (= купить). 

2. сотраго, 1. [сотраг] 1) соединять 
(собств. равное съ равнымъ), сопостав¬ 
лять, гее іпіег ее, аііциіб сот гѳ аііциа; 
ргіоге сопвиіаіи сотрагаіі, товарищи 
по первому консульству; таіе сотра¬ 
гаіі вппі, онм не пара другъ другу; 
опт. с. &1абіаІогез, аІЦиет сот аіі- 
^ио, — протнвоставнть другъ другу; 
ѵеіпі аб зиргепшш сегіатеп сотра¬ 

гаіі бисев; 2) ігор. сравнивать, пііііа 
іпіег ве, Ьотшет спт Ъотіпе, (рѣдко) 
аІЦиіб геі аіісиі; Ь) ставить на ряду 
(съ кѣмъ), с. аііциет аіісиі или сшп 
аііцио; петіпет ііЬі аиі апіеровиі аиі 
еііат сотрагаѵі; с) сравнивая сообра¬ 
жать, доискиваться, цпит сотраго, 
^иап^о ріигев іііа гѳ беіеіі віпЦ 3) 
(іегт. і.) с. іпіег ве, опредѣлять вслѣд¬ 
ствіе взаимнаго соглашенія, условли¬ 
ваться, сопаиіев іпіег ве ргоѵіпсіаа 
сотрагаѵегипі; сотрагаѵегипі іпіег 
ее, иі еіс. 

еот-равоо,—равіит, 8. вмѣстѣ пасти. 
оотравоиив, аф. служащій или могу¬ 
щій служить общимъ пастбищемъ, 
а^ег. 

оотрѳсівоог = сотрасізсог. 
оотрёсііо, 4. [сотрев] сковывать. 
оотрѳііаііо, опів, /. [сотреііаге] обра¬ 
щеніе рѣчи къ кому особл. съ бранью; 
выговоръ. 

1. оотрѳііо, 1. обращать рѣчь (къ 
кому), обращаться (къ кому), с. аіі- 
цпет; с. аі^иет потіпе, потшаііт 
(называя по имени); 2) обращаться 
нъ кому съ бранью, бранить, с. аіі- 
цоет ігаігісіаат ипрттцие (называя 
его —); 3) обвинять, аіщиет сгітіпв 
аіцио, въ чемъ-л.; с. ^бісет. 

2. оот-реііо, рйіі, риівппц 8. 1) сго¬ 
нять въ одно мѣсто, собирать, ресив, 
^ге^ет, Ьотіпев іп шшт Іосит; 2) 
гнать куда, вгонять, загонять, с. Ъо- 
віеа іп шигов, аб савіга; с. Ьовіез іп 
йіЗ&ш, обратить н. въ бѣгство; с. па- 
ѵевіп роііпт; с. Ьеііпт АіЪепав (пе¬ 
ренести); 3) ігор. побуждать, прину¬ 
ждать, теіи сотрпіві; с. аіщиет аб 
бебіііопет, иі аііциіб іасіаі. 

оотрешііагіив, аф. [сотрепбіит] 
разсчитанный на сбереженіе, опт. = 
кратчайшій, ѵіа. 

оотрѳшИшп, іі, п. [сот-репбо] сбе¬ 
реженіе, 1і$пі; отт. 1) выгода, при¬ 
быль, Іеѵе с.; Гасегѳ аі^иіб сотрепбіі 
аиі саива; 2) сокращеніе, ѵіае; ѵегЪа 
сопГогге аб с. = сказать въ корот¬ 
кихъ словахъ; отт. а) сотрепбіит, 
кратчайшая дорога; Ь) сотрепбіо = 
аАѵ. короткое время, нѣсколько вре¬ 
мени, с. шогагі. 

сотрѳпваііо, бпів, /. [сотрепво] 1) 
вмѣшиваніе; отт. с. тегсішп = мѣ¬ 
новой торгъ; 2) ігор. вознагражденіе, 
іпсоттоба сотрепваііопе Іепіге. 

оот-репво, 1. 1) взвѣшивать, сравни¬ 
вать, аіщиіб сит ге аіщиа, Іаеііііат 
сит боіоге; 2) вознаграждать, аіі^оііі 
ге аій^иа: аишті ІаЬогез та^пА сот- 
репваіі випі ^ІогіА. 

оотрегѳшііпаііо, бпів, /. и -іив, ив, 
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т. [сотрегепйіпо] отсрочка рѣшенія 
дѣла, назначеніе другаго срока для 
судебнаго приговора, 

еотрегѳшііпо, 1. [сотрегепбіпиѳ] от¬ 
срочить рѣшеніе дѣла, пригласить 
(обвиненнаго) явиться на третій день 
для выслушиванія судебнаго приго¬ 
вора. 

сотрѳгеп (Илов, аф\ [сот-регешііе] 
9С. йіез, третій день, назначенный 
для произнесенія судебнаго пригово¬ 
ра, для окончательнаго рѣшенія дѣла, 

сотрёгіо, рёгі, реПшп, 4. {рѣдко сот- 
регіог, йероп.) узнавать, особл. навѣр¬ 
ное узн., получать точныя извѣстія, 
с. аИцшсІ или (Іе ге аіщпа, с. аіщшй 
ех аіщио, отъ кого; отт. разе, 1) 
сотрегіог, узнаютъ обо мнѣ, дѣлает¬ 
ся извѣстнымъ, что я—; 2) рагіер. 
сот регіи а, извѣстный, достовѣрный, 
согарегінт тіѣі еаі или с. ЬаЬео, я 
навѣрное анаю; Ь) сотрегіпа Яа^Щі, 
ргоЬгі, изобличенный въ —. 

сот-рев, ёйів, (обикн. ріиг.) канда¬ 
лы, оковы; роН. Япѵіаа піѵаіі сотре¬ 
те ѵіпсіия (= льдовъ), 

оотрѳвоо, всиі, — 3. удерживать въ 
взвѣствыхъ предѣлахъ, (гор. укро¬ 
щать, обуздывать, усмирять, Іе^іонев, 
ециит, таге; с. ѵііет, гатоа (= под¬ 
рѣзывать). 

оотрѳіііог, 5гів, т. и -ігіх, Ісів, 
[сотреіо] соискатель, соискатель¬ 
ница. 

оотрёіо, Іѵі (іі), Нот, 3. 1) (гапз. вмѣ¬ 
стѣ домогаться, аІЦиій, чего-л.; 2) 
іпіг. сходиться, встрѣчаться, ѵіае 
сотреіипі; ві ііа сотреііі, если такъ 
случится; Ъ) (во времени) совпадать, 
гее аінща сотреііі геі аіісиі или сит 
ге аіщиа; с) соотвѣтствовать, согрив 
поп с. іапіо яиіто; гев аі^иа поп 
сотреііі іп аі^иет, ве можетъ отно¬ 
ситься къ кому; <2) быть способнымъ, 
с. ай агша саріепйа. 

оотріі&ііо, опія, /. [сотрііо] кража, 
грабежъ. 

сотрйо, 1. ограбить, разграбить, ор- 
рійиш. 

оотріп&о, рёр, расіит, 3. [сот-рап^о] 
1) сколачивать, аіщиісі, 2) (гор. заса¬ 
дить, запрятать, аі^иет іп сагсегет; 
с. ве іп Ариіі&т, забиться, скрыться 
— ; 3) сошрасіоя рагіер. и оф.=плот¬ 
ный. 

еошріШіоіпв, ад$. относящійся къ 
кои инталіямъ (см. сотрііаііа). 

еотрііаіів, е, оф\ [сотрііит] пере- 
крестковый, Іагеа; отт. зиЬзі. Сот¬ 
рііаііа, іиш, п. празднество въ честь 
боговъ-хранителей (Іагеа), ежегодно 
на перекресткахъ отправляемое. 

оотріішп, і, п. [сотреіо] перекре¬ 
стокъ, распутіе. 

оот-ріапо, 1* выравнивать; отт. с. 
йотшп, орега — срыть до основанія. 

оот-ріѳоіог, ріехив 8., 8. дероп, 1) об¬ 
хватывать, обнимать, с. аіищій тапі- 
Ъиа; сотріесіипіиг іпіег ее, обнима¬ 
ются, с. игЬет оЬвійіопе, осадить г. 
2) (гор. (обнявъ, соединивъ, взявъ въ со¬ 
вокупности) выражать, излагать, с. 
вепіепііат раасіа ѵегЪіа, с. аіідиій 
огаііопе; Ь) с. аі^иій тепіе, со^ііаііо- 
пе, апіто = постигать, понимать; с) 
с. аіщиет атогс, Ьепеіісіо, Ьепѳѵоіеп- 
Ііа, аішііо, собств. обнять кого лю¬ 
бовью, окружить кого благодѣяніями 
и т. д. = полюбить кого, облагоде¬ 
тельствовать и т. д. отт. (аЬзоІ.) с. 
аіиріеш = любить кого; с. рѣііово- 
рЬіат, любить ф. и ревностно зани¬ 
маться ею; д) = достигать, получать, 
с. Гасиііаіет; диит аштиа сот ріехив 
езі ійопеат паіигат; 3) сотріесіі 
(разе.) быть включеннымъ, заклю¬ 
чаться, содержаться, цио ипо таіей- 
сіо о пт іа вееіега сотріеха евзе ѵійед- 
Іиг; И #ѳпиз, яио ѵііа Ьеаіа сотріес- 
іііиг. 

оотріѳтѳпіит, і, *. [сотріео] допол¬ 
неніе. 

оотріѳо, ёѵі, ёіит, 2. 1) наполнять, 
с. Говэаш ге аі^иа; отт. а) с. пшгшп 
тіІіііЬив, топіеш ЪотіпіЬиз (кругомъ 
занять, занять со всѣхъ сторонъ); Ъ) 
с. Іе^іопѳв, с. йесет тіііа агтаіо- 
гит, пополнять, комплектовать, со¬ 
ставлять —; с) с. Іосиш сіашоге, ѵосі- 
Ъов, ^етііи (оглашать); й) с. аіщиеш 
ере, ^аийіо, исполнить кого —; 2) 
исполнять, совершать, Ъіз геЬив сот- 
ріеііз; виттат рготіззі; Ь) довер¬ 
шать, Ьаес сошріеді Ъеаііззітат ѵі- 
іат; с) с. сепіит еі веріет ашюв 
(прожить). 

ООтрІѳШв, рагіер. гл. сотріео; 2) оф\ 
совершенный, полный. 

оотріѳхіо, опіз,/. [сотріесіог] 1) со¬ 
вокупленіе, соединеніе, аіотогищ с. 
іпіег ве; тіга ѵегЬогит с.; Ъгеѵів Іо- 
Ііиѳ пе#оІіі с., краткое изложеніе 
всего дѣла; 2) іегт. і. а) періодъ; Ь) 
заключеніе, выводъ; с) дилемма, двой¬ 
ной силлогизмъ. 

оотріехив, ив, т. [сотріесіог] 1) об¬ 
хватываніе, обниманіе, шишіив, диі 
отпіа сотріехиа вио соегсеі; особл. = 
объятія: іепеге аіщиет сотріехи вио, 
аѵеііеге йе таігів сотріехи; (гор. Ьо- 
тіпев йе сотріехи ^иа — его любим¬ 
цы; Ь) с. агтогит, сраженіе, руко¬ 
пашный бой; ѵепіге іп сотріехшп, 
схватиться, вступить въ рукопашный 
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бой; 2) ігор. (Оигпсі.) соединеніе, со¬ 
вокупленіе, с. ѵегЬопш; ѵіііит еві 
ід с. 

оот-рііоо, сиі (рѣдко саѵі), сйіит, 1* 
складывать, свертывать, еріаіоіаш, 
пібепіет; ігор. поііо сотріісаіа, сбив¬ 
чивое, темное понятіе, 

оот-ріосіо, ві, вит, 3. [ріаибо] уда¬ 
рять одно о другое; с. тапив, бить 
въ ладоши. 

оотріогаііо, опія, /. и -іив, ив, т. 
[сотріого] плачь, вопль; тиііегит с. 
аіісідив (о комъ). 

сот-рібго, 1. горько плакать, вмѣстѣ 
оплакивать, ѵіѵоя тогіио8^ие. 

оот-ріигев, а (іа) аф. многіе — раз¬ 
ные, с. тиііегеа, с. Іоса; с. Ъовііит. 

оотріивсйіі, аф\ ріиг. довольно мно¬ 
гіе. 

оотрійѵіит, іі, п. [ріиеге] мѣсто по¬ 
среди римск. дома, куда собиралась 
съ крышъ дождевая вода, 

оот-ропо, рбяоі, розіішп, 3. 1) скла¬ 
дывать, Іі&пшп; отт. а) слагать^ со¬ 
ставлять, %епив Ьитапшп сотровііит 
еві ех апіто еі согроге; с. игЬет, 
іетріит, строить; с. расеш, восіеіа- 
іет, заключить—; Ъ) составлять, со¬ 
чинять, с. ПЬгшп, Іе^ея, сагтіпа, іга- 
Яоебіав; с) выдумывать, тепбасіа, 
сгітеп; 2) = уговариваться, опредѣ¬ 
лять съ общаго согласія: с. аІЦиіб 
сшп аіщио; Ші іпіег ее сотрошші 
(ііет; отт. ех сошрояііо ши сотро- 
вііо, по уговору, по условію; 3) при¬ 
водить въ порядокъ, гее Масебопіае, 
соЪогіев, Ю^ат, ѵегЬа, саріііоя; с. 
ехѳгсііит іп ЫЬегп&сиІів (распредѣ¬ 
лить); сотровііо а$тіпе, въ сомкну¬ 
томъ порядкѣ; отт. а) с. ѵаііит, 
придать лицу приличное обстоятель¬ 
ствамъ выраженіе; сошровііия іа ве- 
сигііаіет, принявшій видъ беззабот¬ 
ности, притворяющійся беззабот¬ 
нымъ; Ъ) с. Ніеш, ЬеІІпт, сопігоѵег- 
віая = прекратить, окончить тяжбу, 
войну и т. д. с) = примирять, успо- 
коивать, умирять, с. аІЦиеш сит аіі- 
^ио, с. яосіоя, Авіат, таге; ф = по¬ 

ложить, разложить, с. аІЦиет (ого, 
Іесіо (на одрѣ); с. тетЬга сіе Гея в а = 
лечь; с. аіщиет Іитиіо и с. гоогіиит, 
похоронить кого; 4) противопоста¬ 
влять другъ другу, выставлять другъ 
противъ друга: с. аіщиоя іпіег ее; с. 
рп^папіеа; Ь) сопоставлять — срав¬ 
нивать, бісіа сит іасіів, рагга сит 
та^пія; роіі. Ьотіпез біів. 

оот-рогіо, 1. сносить на одно мѣсто, 
свозить, собирать, ігшпепіит ех іоіа 
Аяіа. 

оотров, біів, оф\ [сот-роіія] 1) вла¬ 

дѣющій, виі, собою; с. тепіів, по¬ 
мнящій себя; 2) обладающій, пользую¬ 
щійся, с. раігіае, ИЬегіаіія; тігѣиііа 
сотроя = добродѣтельный; с. тоіі, 
тотъ, котораго желаніе исполнялось, 
получившій желаемое, 

оотровііе, шІѵ. Гсотровііоя] 1) склад¬ 
но, искусно, аісеге; 2) спокойно, 
а$еге. 

оотроніііо, бпів, /. [сотропо] 1) со¬ 
ставленіе, сложеніе, соединеніе, шет- 
Ьгогит; с. уигів ропіШсаІів, составле¬ 
ніе, сочиненіе —; 2) приведеніе въ 
порядокъ, устройство; с. ша&івіга- 
іиит; 2) прекращеніе спора, несо¬ 
гласія, примиреніе, заключеніе дого¬ 
вора, вегѵаге сітев рег с.; 4) сопоста¬ 
вленіе — противопоставленіе, выста¬ 
вленіе другъ противъ друга, с. &1а- 
(ііаіогит. 

сотровііо, см. оотропо, 2. 
оотровііог, <5гів, іги [сотропо] 1) со¬ 

ставитель, сочинитель; 2) распоряди¬ 
тель, распредѣлитель, 

сотровііив, рагіср. гл. сотропо; 2) 
оф. составной, сложный, ѵегЪа (срам, 
ниже); Ъ) вымышленный, сгітеп; с) 
хорошо устроенный, стройный, пра¬ 
вильный, ридпа; тегЬа сошровііа,— 
хорошо, искусно расположенныя; <2) 
хорошо приготовленный, пето сот- 
ровіііог аб ;пбісіит тепіі; с. ж) аіі- 
Яоіб (геі аіісиі) приготовленный, спо¬ 
собный къ чему; огаіог с. изящный 
о.; е) = спокойный, степенный, аеііо, 
тепз, аеіав. 

сотроіаііо, бпів, /. [соп-роіо] пмро- 
ваніе, пирушка. 

оот-роіог, бгІ8, т. пьющій, пирую¬ 
щій вмѣстѣ съ кѣмъ, товарищъ, 

оошрг&пвог, бгія, т. [сот-ргапбео] 
вмѣстѣ кушающій, вмѣстѣ пирую¬ 
щій, застольннкъ. 

оотргесаііо, опів, /. [сотргесог] мо¬ 
леніе, взываніе, мольба, 

оот-ргёсог, 1. сіероп. молить, взы¬ 
вать, бсов, Сбет соеіевіішп; (оЬвоІ.) 
сотргесагі = молиться. 

оош-ргѳЬѳпсіо, бі, вит, 3. 1) обхва¬ 
тывать, обнимать, аі^оіб; ігор. с. аіі- 
диіб (апіто, тепіе) понять, постиг¬ 
нуть —; с. тетогіѣ, запомнить; с. 
аіщиіб питего, сосчитать что; с. тиі- 
іо8 атісіііѣ =, имѣть много друзей; с. 
аіічиіб ѵегЪів и (аЬзоІ.) сотргеЬепбеге 
= выражать, излагать, описывать: с. 
отпев Гогтав, с. аі^иіб Ьгеѵііег; 2) 
схватывать, захватывать, удержи¬ 
вать, аЬцшб тапіЬив, с. соіциг&іов, 
патев; Ь) ігор. открывать, Гасіпоз, гет. 

©отргеЪѳпвіЪШв, в, оф. [сотрге- 
Ъепбо] удобопонятный. 
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сотргѳЬѳпвіо,~біш, /. [сотргвЬепбо] 
1) схватываніе, захватываніе, с. зоп- 
іілш, арестованіе в.; Ъ) ігор. понима¬ 
ніе; ино%да (сопсгеі.) = понятіе; 2) со¬ 
ставленіе, соединеніе, гегпт, ѵегЪо- 
глт; Ігор. а) періодъ, иі с. питегове 
сабаі; Ь) образъ выраженія, слщт>, 
ипіѵегва с. еі вресіев огаііопів. 

оотргешіо = еотргеЬѳпдо. 
оотргѳввѳ, аЛѵ. [сотргіто] сжато, 
кратко, ^иі. 

сотргѳввіо, бпів, [сотргіто] сжи¬ 
маніе, сжатіе; ігор. а) обниманіе, 
объятіе; Ь) сжатость, краткость, 

оошргеввив, ив, т. = оошргеваіо. 
оошргіто, ргевві, ргеввит, 3. [соп- 
ргето] 1) сжимать, бі^ііоз; ргоѵегЪ. 
сотргезвіз тапіЬиз вебеге, сидѣть 
поджавши руки = ничего не дѣлать; 
2) ігор. подавлять, укрощать, Іитпі- 
ішл, вебіііопет, Гигогет аіісціив; Ь) 
удерживать, останавливать, іасгітав, 
ѣовіет, апітат (дыханіе); с. 1‘гитеп- 
ішп (аллопат) = не выдавать х.; с. 
вгеввшп, остановиться; с) скрывать, 
утаивать, беіісіа. 

ОотргоЪаііо, бпів, /. [сотргоЬо] одо¬ 
бреніе. 

сотргоЪаіог, бгіз, т. [сотргоЬо] одо- 
бритель. 

оот-ргбЬо, 1. 1) одобрять (вполнѣ), 
1е#ет, вепіепіі&т, /асіит аіісціив; 2) 
доказывать, подтверждать вѣрность, 
достовѣрность, непогрѣшительность, 
с. гет аіщпат Іевіітоліо впо; Гоііипа 
сотргоЪаѵіІ Ьотілів солаііілт (оправ¬ 
дала). 

сотрготіввит, і, п. взаимное обѣ¬ 
щаніе, уговоръ, см. сотрготіМо. 

оош-рготіио, тіві, тіваот, 3. взаим¬ 
но обѣщаться подчиниться пригово¬ 
ру посредника (агЬііег). 

Сотрѳо, ае, /. городъ въ Сампіумѣ; 
отт. Сотрвапі, бгпт, т. жители 
г. К. 

сотріин, рагіср. гл. сото; 2) оф\ на¬ 
рядный, красивый, изящный, 

сот-рапдо, пхі, псіит, 3. колоть, аіі- 
Яиет ге аі^иа; ігор. обозначать, от¬ 
мѣчать. 

оотриіаііо, бпів, /. [сотриіо] счетъ, 
равсчетъ; ігор. разсчетлнвость. 

сотриіаіог, бгіз, т. [сотриіо] со-раз- 
СЧИТЫВ&ЮЩІЙ. 

оот-рйію, 1. сосчитывать, разсчиты¬ 
вать. 

оотігш = оотріив. 
Сотшп, і, п. городъ въ сѣвсрн. Ита¬ 

ліи; отт. Сотепвів, е, аф. и $иЬві. 
Сотѳпяѳв, іат, т. жители г. К. 

еоп&тѳп, іпів, п. [сопог] 1) усиліе, на¬ 
пряженіе; 2) (сопег.) подпора. 

оопаіа, бтот, ». [сопог] усилія, по¬ 
пытки — предпріятіе, покушеніе, 

оопаііо, бпів, /. [сопог] стараніе, уси¬ 
ліе. 

оопайхв, ив, т. [сопог] 1) попытка, по¬ 
кушеніе, сопаіпз гевівіепбі, п. сопро¬ 
тивляться; гергевзі пеГагіоа сопаіив 
іиов; сопаіит сареге, пытаться; 2) на¬ 
пряженіе, усиліе, та$по сопаіи а#е- 
ге аі^иіб; Іитиііив Ъаиб та^по сопа¬ 
іи орргеввив еві; 3) ЬаЪеге сопаіит 
аб аііфиіб = имѣть влеченіе къ че- 
му-л. 

оопЫЪо, 3. = оотЫЪо, 3. 
ооп-сасо, 1. замарать, 
ооп-саедев, іот, /. рЫг. засѣка. 
ооп-о&ІѳГвоіо и оопоаІГаоіо, Гбсі, 

Гасіит, 3. согрѣвать, 
ооп-оаіѳвоо, Іиі, — 3. со-нагрѣваться. 
ооп-оаііевоо, 11иі,—3. собств. дѣлать¬ 

ся мозолистымъ, отт. ігор. а) дѣ¬ 
латься безчувственнымъ; Ъ) дѣлаться 
умнѣе, искуснѣе, с. ави. 

Сопоапі, бгит, т. дикое племя въ сѣ- 
верн. Испаніи. 

соп-о&ѵо, 1. выдалбливать, дѣлать во¬ 
гнутымъ. 

ооп-саѵин, <*ф\ вогнутый, впалый;ро#. 
аега с. — сутЬаІа; ипба с. = волную¬ 
щееся м. 

ооп-сѳйо, сеаві, севзит, 8. 1) іпіт. 
уходить, переходить, идти, с. аЬ аіі- 
фио, &Ь осиііѳ аіісіцив; с. Аг&ов ЬаЬі- 
іаіит, іп Сарііоііит; с. ѵіІА, умереть; 
с. іп таігітопіит, вступить въ бракъ; 
с. іп сопбіііопев, вепіепііат, согла¬ 
ситься на условія, мнѣніе; с. іп бебі- 
Ііопет, сдаться; с. іо біііопет, под¬ 
чиниться власти; Ь) уступать, аіісаі 
іп (бе) ге аііфпа, кому въ чемъ; с) 
покоряться, подчиняться, таігі впае, 
ровіиіаііопі аііефив; ф прощать, из¬ 

винять, с. іешеге біеЮ, ѵіііо; 2) ігапя. 
уступать, аіісиі аійриб, с. 8ісі1іат; 
Ь) дозволять; Іпбит риегів, атіеів 
Чиі^иіб ѵеііпі; с) допускать, согла¬ 
шаться, с. поп евве тівегов, ^ш тог- 
Іиі 8іш1; Ьаес сопсебилінг евве Гасіа, 
допускаютъ, соглашаются, что — ; 
ф с. аіщиіб аіісиі, отказаться отъ 
чего, пожертвовать чѣмъ для кого: 
с, ІіЪі реііііопеш тѳат; сопсебо аті- 
сіііаа тѳав геіриЫісаѳ; е) прощать, 
аіісиі рессаіа; отт. с. аіщиет аіісиі, 
простить кого ради —: с. аіі^иет ве- 
паіиі; с. рессаіа НЬегогит тівегіеог- 
бі&е рагепіит (изъ состраданія къ 
родителямъ). 

ооп-оѳІёЬго, 1. 1) часто посѣщать, 
сопѵіѵіа; 2) ревностно заниматься, 
аіщціб, чѣмъ-л.; 3) торжественно 
справлять, праздновать, вресіаспіит, 
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(ііет паіаіет; 4) разглашать, про¬ 
славлять, ѵісіогіат. 

оопоѳпаііо = оопооепаііо. 
оопсѳпііо, бпіа,/. [сопсіпо] согласное 
пѣніе; ігор. гармонія, 

еопоепіив, па, т. [сопсіпо] 1) строй¬ 
ное пѣніе, созвучіе, гармонія; 2) ігор. 
согласіе, единодушіе, с. асііопиш от- 
піит, с. поаіег. 

оопоѳріасйіит, і, п. [сопсіріо] вмѣ¬ 
стилище, хранилище, 

ооп оѳрііо, опіа,/. [сопсіріо] 1) соста¬ 
вленіе, сочиненіе; 2) воспріятіе, за¬ 
чатіе. 

оопсер&ѵав, аф\ [сопсіріо] устано- 
вляѳмый: іегіае сопсерііѵае, подвиж¬ 
ные праздники. 

©опсерЬшцуюггд}. гл. оопоіріо. 
оопоеріив, ив, т. [сопсіріо] воспріятіе, 
зачатіе. 

оопсѳгро, рві, ріит, 3. [соп-сагро] 
растеребить; ігор. разбранить, раз¬ 
ругать. 

солоѳіѣіШо, бпів, /. [сопсегіо] состя¬ 
заніе, споръ. 

ооп оѳгѣаііѵия, асу. [сопсегіо] относя¬ 
щійся къ спору; асспааііо с.=встрѣч- 
ная жалоба, жалоба на истца. 

оопсегШюг, бгів, іл. [сопсегіо] сопер¬ 
никъ (Тас.). 

оопсѳгіаіогіив, аду. [сопсегіаіог] от¬ 
носящійся къ спору, спорный, 

ооп-сѳгіо 1. 1) состязаться, с. ргоеііо, 
сражаться; 2) спорить, сига аіщио <іе 
ге аіщиа; еа, ^иае сопсегіаіа аипі, 
то, о чемъ спорили. 

оопоѳвѳіо, опІ8,/. [сопседо] 1) уступка; 
2) дозволеніе, согласіи 

сопсѳввиѳ, из, тп. [соисесіо] дозволеніе, 
согласіе (ѳсгпрѣч. только аЬІаі.). 

оопсЬа, ае,/. 1) раковина, иногда жем¬ 
чужная р. роёі. жемчужина; 2) роёі. 
пурпуровая улитка; 3) росі. (сдѣл. на¬ 
подобіе раковины) стклянка, баночка, 
особл. солонка; Ь) рогъ напр. Тритона. 

оопсЬуііаІив, асу. [сопсЬуІіит] пурпу¬ 
роваго цвѣта, ѵевіів с. 

оопоЪуІішп, іі, п. 1) черепокожное, 
раковидное животное, особл. устрица; 
2) багрецъ, багрянка, отт. = пурпу¬ 
ровый цвѣтъ, пурпуръ. 

1. оопеідо, і<Н, — 3. [соп-садо] 1) обру¬ 
шиваться, рушиться, (ІОПШ8, іиггів 
сопсі(1і1; б) падать, особл. пасть въ 
сраженіи, пасть мертвымъ: пшііі 
соисніегипі іи ргоеііо; іііі сопсібегипі 
шиіиів ісІіЬиз; 2) ігор. погибать, Саг- 
іЬа#о с.; РЬосіо с. ипо сгітіпѳ; Ъ) 
приходить въ упадокъ, ослабѣвать, 
уменьшаться, вепаіив аисіогііав с., 
Ь<іев е;ив с.; сопсібіі апішив или соп- 
сібеге апішо, упасть духомъ, придти 

въ уныніе; с. тасіе, спасть съ тѣла, 
похудѣть; с) = проходить, кончаться, 
Ьеііит с.; ѵеиіив сопсібіі, в. утихъ. 

2. оопоісіо, Ыі, Ізиш, 3. [соп-сае<1о] 1) 
разрубить, изрубить, перебить, из¬ 
бить тега аіщиат, Ьоаіеа 1и#іепІеа; 
с. аіщиет ѵег^іа; Ъ) = перерѣзать, 
а$ег сопсівив Говвіа, іііпега сопсіаа; 
2) ігор. сокрушить, уничтожить, с. 
аисіогііаіет вепаіив, аіщиет; 6) раз¬ 
дробить, вѳпіепііав, пшпегоз. 

соп-оіѳо, Іѵі, Кит, 2. и оопоіо, Іѵі, 
— 4. 1) созывать, собирать, тиііііи- 
біпет аЛ ае, ехегсііит ех іоіа іпаиіа; 
2) приводить въ движеніе, отт. іеіа 
сопсііа, ааха с. (брошенные); ігор. 
сопсііиа ігй, сиріЛіпе, увлечений 
гнѣвомъ, страстью; Ъ) волновать, 
возмущать, раздражать, рІеЬет соп- 
сіопіЬив, Ьовіет; с) возбуждать, ѵагіоа 
тоіиа апітогит, Ьеііит. 

оопоІііаЬйІшп, і, п. [сопсіііо] 1) сбор¬ 
ное мѣсто, сборшце; 2) рыночная пло¬ 
щадь^ 

сопоіііаііо, бпіа, /. [сопсіііо] 1) сое¬ 
диненіе, Ьошіпиш, зепегіа Ьишапі; 
2) пріобрѣтеніе, снисканіе, &гяііае; 
иногда с. = снисканіе расположе¬ 
нія, доброжелательства: сопсіііаііо- 
пів саиз&, Ьос ѵаіеі аЛ сопсіііаііопет; 
3) склонность, расположеніе, ргіта 
еаі Ьошіпіа с. аб еа, диае аилі аесид- 
<іиш паіигат. 

сопоШаіог, бгіа, т. [сопсіііо] винов¬ 
никъ, посредникъ. 

оопоіііаігіх, Ісіа, /. и (Лет.) оопоіііа- 
Ігісйіа, ае, /. виновница, посред¬ 
ница. _ 

оопоШаІив, рагіср. гл. сопсіііо; 2) аду. 
милый, пріятный, аіісиі; Ь) склонный, 
преданный, ѵоіиріаіі. 

оопоіііо, 1. 1) соединять, отт. а) сво¬ 
дить, сближать, сдружить, аіщиоа 
іпіег ае; с. аіщиет аіісиі, расположить 
кого къ —; Ь) с. аіщиет, склонить 

кого на свою сторону, снискать чье 
расположеніе, доброжелательство: с. 
^шіісеш, апішов Ьошіпиш; піЬИ еаі 
ассотгаобаііаа а<1 сопсіііапбит; 2) 
устронвать, заключать, с. пиріі&в, ра- 
сет; 3) доставлять, доставать, с. аіі¬ 
сиі терпит, ресипіат; 4) пріобрѣтать, 
снискивать, зіЬі ашогет аЬ отпіЬоа, 
Гатат еіодиепііае, Гогіапат; б)рѣдко 
с. а1щиі<1=соттеп(1аге аіщиісі, пред¬ 
лагать, присовѣтовать: агіез виаа; 
^иаз геа ргішаа Ьотіпі паіига сопсі- 
Йаѵіі. См. сопсіііаіиз. 

оопсПіит, И, п. 1) соединеніе, связь, 
гегит, ѵігіиіит; Ьос шіЬі Іесит егіі 
сопсіііит, будетъ насъ связывать, 
соединять; 2) собраніе, равіогшп, 
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беопип; сопѵосаге, бітіиеге с.; особ л. 
с. рориіі, рІеЬія, народное собраніе; 
Ъ) — свиданіе, Сагтепагпт іЬі сшп 
Е^егіа с. егапі. 

оопоіппѳ, аЗѵ. [сопсішшв] стройно, 
правильно, изящно. 

оопоіппііав, Ъіів,/, [сопсіпшзз] строй¬ 
ное, согласное съ правилами искус¬ 
ства соединеніе, изящное распредѣ¬ 
леніе, ѵегЬогот. 

оопоіппіійсіо, Іпів,/. [сопсіштб] строй¬ 
ность, изящность. 

оопаіппо, 1. [соасішшв] 1) соединятъ, 
составлять по правиламъ искусства, 
приготовлять какъ слѣдуетъ; 2) про¬ 
изводить, порождать, причинять, соп- 
ялеіпбо с. атогет; ^иапіит таіі соп- 
сіппаѵіі. 

сопсіштв, аф\ 1) стройный, правиль¬ 
ный, изящный, огаііо, вепіепііае, эег- 
шо; с. гебііив аб геш (приличный, 
ловкій); 2) красивый, іасіев, іпвпіа; 
3) роёі. готовый служить, услужли¬ 
вый, ашісіа. 

оопоіпо, іпиі, епішп, 8. [соп-сапо] 1) 
іпіг. пѣть вмѣстѣ; Ь) играть вмѣстѣ, 
акомпаннровать, аіісиі; с) вмѣстѣ зву¬ 
чать, раздаваться, ІиЪае, согпаа соп- 
сіпипі; ф ігор. согласоваться, быть 
согласнымъ, сшп аі^ио; сопсіпипі 
іпіег ее; сшп Регіраіеіісів ге (ва дѣлѣ) 
еопсіпеге, ѵегЬіз бівсгераге; 2) ігапз. 
вмѣстѣ пѣть, аіщиіб; Ь) воспѣвать, 
Саевагет- с) возвѣщать, ігівііа опшіа. 

оопоіо, бпіа, /. [соп-сіео] 1) собраніе, 
рориіі, тііііит; сопсіопет абѵосаге; 
2) рѣчь (въ собраніи), ЬаЬеге с., го¬ 
ворятъ р.; с. ГопѳЬгіа, надгробное 
слово; отт. аэсепбеге іп сопсіопет, 
явиться въ собр. съ рѣчью; взойти 
на каѳедру; баге аіісиі сопсіопет = 
позволить кому говорить въ собра¬ 
ніи. 

оопоіо, іге, см. сопсіѳо. 
оопоіопаЪипсіив, оф. [сопсіопог] го¬ 
ворящій въ народномъ собраніи. 

оопоІошШн, е, оф*. [сопсіо] принадле¬ 
жащій къ народному собранію, свой¬ 
ственный н. собранію, $епив бісепбі, 
сіатог; аепех с., всегда бывающій 
въ н. 

оопоіоп&гіш, оф. [сопсіо] къ народ¬ 
ному собранію принадлежащій, въ 
народн. собранія находящійся. 

оопоіопйіог, огіа, т. [сопсіопог] на¬ 
родный ораторъ, демагогъ. 

оопоібпог, 1* сйроп. [сопсіо] 1) со¬ 
ставлять собраніе, собираться; 2) го¬ 
ворить рѣчь (въ народномъ собраніи) 
абѵегвив аіщиет, арпб тііііеа; Ь) го¬ 
ворить публично, возвѣщать. 

сопоіріо, сбрі, ееріит, 8. [саріо] со¬ 

бирать, принимать, вбирать въ себя, 
вмѣщать въ себѣ, ѵаа сопсіріі афпат; 
агсиа (радуга), пиЬеа с. а^иаѳ; с. 
аигав = дышать; іегга сопсіріі ве- 
тіпа; отт. 1) с. і&пет, Йаттат, 
загорѣться, воспламениться; с. обіит 
іп Йщиет, возненавидѣть кого; с. 
атогет, полюбить; с. врет, возъ- 
имѣть надежду; с. тасиіат, бѳбѳсив, 
запятнать, обезславить себя; 2) с. 
тепіе, апіто или аЬвЫ. сопсіреге = 
a) представлять себѣ, воображать, 
та$шіибіпет Ьотіпів; ^иае апіто 
сопсірі роввипі; Ъ) задумывать, за¬ 
мышлять, домогаться, тадога, т&іит 
аиі асеіпа, отт. = рѣшиться ва —, 
сдѣлаться виновнымъ въ —: с. асеіиа, 
Йа^іііит, іг&пбеа; 8) составлять, сочи¬ 
нять по извѣстной Формулѣ, ѵабіто- 
піит, ]шдигапбит, Іоебив; отт. а) 
ѵегЬа сопсеріа = Формула присяги: 
тегЬів сопсеріів цитате, дать Формаль¬ 
ную, торжественную присягу; Ъ) Фор¬ 
мально возвѣщать, объявлять, с.Гегіаа 
Ъаііпав, аиарісіа, Ьеіішп; 4) сопсіреге 
(вс. оіего) зачинать, становиться бере¬ 
менною, с. аіщиет ех (бе) аіщио; риег 
іигіо сопсеріив = незаконнорожден¬ 
ный; отт. ігор. сопсірі, образоваться, 
происходить, ех саіоге еі аевіи соп¬ 
серіа ревіів; атпів сопсеріив ех Сопіе; 
сопсеріив а вѳ боіог. 

оопоіве, асіѵ. [сопсівив] кратко, отры¬ 
висто. 

оопоівіо, бпІ8,/. [сопсібо] раздробленіе. 
оопоіаив, рагіср. и. сопсібо; 2) оф. 

отрывистый, краткій, вепіепііае, біа- 
рпіаііопев. 

оопоііашѳпіиш, і, п. [сопсііо] возбу¬ 
дительное средство, сильное поощре¬ 
ніе. 

еопсіі&іе, шіѵ. [сопсііаіив] 1) быстро; 
2) сильно, съ жаромъ. 

оопоіі&ііо, бпів, /. [сопсііо] 1) быстрое 
движеніе; 2) ігор. волненіе, ашті; 
b) раздраженіе, возмущеніе, ріеѣеі с. 
сопіга р&ігев. 

оопоііаіог, бгіз, т. [сопсііо] возбуди¬ 
тель, возмутитель. 

оопоіВДпв, рагіср. іл. сопсііо; 2) оф. 
быстрый, СОПТѲГ8ІО соеіі; Ъ) сильный, 
а&есіив. 

оопоііо, 1. 1) приводить въ сильное 
движеніе; с. едашп с&Іс&гіЪав, при¬ 
шпорить л.; е^ио сопсіі&іо = вскачь, 
во всю прыть; с. п&ѵет гетів; с. бѳ 
іп Ьевіет, устремиться, ударить на 
непріятеля; іііі сопсіі&уегипі ее іп 
Ги#ат, бросились бѣжать; с. іеіа. 
живо, быстро бросать, метать —; 2) 
ігор. побуждать, подстрекать, аіщпет 
аб аі^иіб, аіщпет іп (абѵегвив) аіі- 
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дает; Ъ) возбуждать, производить, 
яедіііопет ас діясогдіат, іпѵідіат, 
одіит. 

оопоііог, огія, т. [сопсіео] = сопсі- 
іаіог. 

оопоііив, рагіср. іа. сопсіео. 
оопоіипоиіа» ае,/. [йетіп.отъ сопсіо] 
краткая рѣчь къ народу, 

оопоіатаііо, бпія, /. [сопсіато] общій 
крикъ, іоііив ехегсііия. 

ооп-оіато, 1. 1) вмѣстѣ кричать; Ь) 
с. ад агта, сзывать къ оружію, дать 
сигналъ къ нападенію; с. таза = 
дать сигналъ къ выступленію (собств. 
приказать приготовиться въ дорогу, 
см. соііі^еге вс. ѵааа); 2) сзывать, 
призывать на помощь, яосіоя; 8) кри- 
чать, восклицать; отт. іетт. і. соп- 
сіатаге аіідает, (тогішш)=плакать 
по конъ, называя его по имени; рояі 
сопсіатаіа варгета = по совершеніи 
погребальной церемоніи, послѣ похо¬ 
ронъ; отт. ргоѵегЪ. сопсіатаіит еяі 
= кончено, все погибло, 

оопоіаѵѳ, ія, п. [соп-сіаѵія] комната, 
оопоіисіо, ОяІ, Овит, 8. [сіапдо] за¬ 
ключать, запирать, с. апітшп іп сог- 
роге, аіідает іп сеііат; Ь) включать, 
с. тиііа ипо ѵоіатіпе; 2) ігор. заклю¬ 
чать, выводить заключеніе, с. в от¬ 
шит таіиш евве доіогет; циаіоог 
яипі сарііа, дпае сопсіидапі піЬі] евве 
еіс. = изъ которыхъ выводится за¬ 
ключеніе, что — ; с. аг#шпепішп = 
сопсіидеге, вывести заключеніе; 6) 
заключать, оканчивать, ѳріяіоіат; 
с) округлять, ритмически замыкать, 
яепіепііая, огаііопет. 

оопоійвѳ, аЛѵ. [сопсіидо, 2. с.] округ¬ 
ленно, ритмически, дісеге. 

оопоійѳіо, бпія,/. [сопсіидо] 1) заклю¬ 
ченіе, задираніе; въ яз. еоснн. бло¬ 
када, осада; 2) ігор. заключеніе, вы¬ 
водъ; Ь) конецъ, огаііопія, тппегіа 
Ьіі; с) ритмическое распредѣленіе, 
округленіе, ѵегЪогшп, яепіепііагпт. 

оопоіивішнтіа, ае,/. [йепііп. отъ соп- 
сіавіо] заключеніе, выводъ, 

ооп-ооѳпаііо, бпія, /. застольное об¬ 
щество. 

ООП-ООІОГ, огія, оф. одноцвѣтный, 
одного цвѣта. 

ооп-сдяио, сохі, сосіит, 3. варить 
вмѣстѣ — одно съ другимъ; особл. 
о желудкѣ: варить, переваривать, 
сіЬит; сіЬив ГасіЛітив ад сопсоциеп- 
дит; ігор. а) тщательно обдумывать, 
аііциід; с. сіапдеяііпа сопзіііа, заду¬ 
мывать, замышлять —; Ь) сносить, 
терпѣть, Іатеш, аіідпет. 

оопоогсііа, ае,/. [сопсогя] 1) согласіе, 
единодушіе; Ь) роіі. « сердечный 

другъ; 2) пот. ргорг. богиня согла¬ 
сія. 

ООпоогсШег, аЖ>. [сопсогя] согласно, 
единодушно. 

оопоогсіо, 1* [сопсогя] согласоваться, 
быть согласнымъ, сат аііцао. 

оопоогв, діз, аф. [соп-сог] согласный, 
единодушный. 

оопогеЪ(г)ваоо, Ь(г)иі, — 8. 1) чаще 
случаться, бывать; 2) усиливаться, 

ооп-сгёбо, діді, діішп, 8. ввѣрять, 
аіісиі аіідиід. 

ооп огёто, 1. сожнгать. 
ооп-огёро, риі, рііиіп, 1. громко зву¬ 

чать, скрипѣть, трещать, гремѣть, 
сопсгерапі агта, сопсгѳраге агтія; 
с. ді#Шя, щелкать пальцами, и ігапя. 
с. &1щшд, бить, стучать во что: с. 
аега (сутЬаІа). 

оопогевоо, сгбѵі, сгБічт, 8. 1) срас¬ 
таться, отт. = сгущаться, твердѣть, 
адпа с. піѵе; 2) слагаться, образо¬ 
ваться, ге аіідпа, изъ чего-л.; соп- 
сгеіит еязе ех ге аііцпа, состоять изъ 
чего-л. 

оопогёііо, бпія, /. [сопсгеясо] 1) срас¬ 
таніе — сгущеніе, образованіе; 2) 
сопсгеі. матерія, вещество, 

оопогѳішц оф*. [сопсгеясо] 1) сгущен¬ 
ный, густой, айг, Ьитог; Іас с., ссѣв¬ 
шееся м.; ^Іасіея с., крѣпкій л.; роіі. 
доіог с. (= беэъ слезъ); 2) сросшійся, 
сложившійся; роіі. сопсгеіі яапдоше 
сгіпея, спекшіеся, слипшіеся отъ кро¬ 
ви волосы. 

оопсгѳіив, пя, т. [сопсгеясо] сраста¬ 
ніе, прираставіе. 

ООПоиЬша» ае,/. [сопсиЪо] наложница, 
любовница. 

оопспіЪіпйіия, пя, т. [сопсиЪо] налож¬ 
ничество. 

оопоиЫшш, і, т. имѣющій наложни¬ 
цу, любовникъ. 

сопоиЫіов, ия, т. [сопсаЬо] соитіе. 
оопойЪіов, оф*. [сопсшпЬо] относя¬ 
щійся къ тому времени ночи, когда 
всѣ спятъ первымъ крѣпкимъ сномъ; 
сопсаЪіа посіе = въ полночь, 

оопоиіоо, 1. [саісо] 1) (рѣдко) истап¬ 
тывать, раздавливать; 2) чаще ігор. 
попирать, презирать, угнетать. 

оопсшпЪо, иЬиі, иЪіішп, 3. [сопспЬо] 
лечь вмѣстѣ съ кѣмъ, прилечь къ кому, 
аіісиі. 

оопсйріепв, іів, асЦ. [сиріо] сильно, 
страстно желающій. ге#пі. 

оопоиріяоо, ріѵі (ріі), рііит, 3. сильно, 
страстно желать, тіііаш, ргодіге іп 
ясепат. 

ооп-ошто, сиггі, (рѣдко спсиггі), сиг- 
яит, 3. 1) сбѣгаться (толпами), схо¬ 
диться, стекаться, іоіа Іі&ііа сопсиг- 



оопоигяаііо соікіііогіита 119 

гіі; сопситші ад сигіат. ід Сарііо- 
Іішп; Ъ) сталкиваться, набѣгать другъ 
на друга, особа, асіе, въ сраженіи, 
вступать въ сраженіе: с. іпіег ее, сит 
аіщио и роёі. аіісиі; сопсиггііиг = 
начинаютъ сражаться; с) ігор. встрѣ¬ 
чаться, случаться въ одно и то же 
время, совпадать, пшііа сави сопсиг- 
гипі; оріаЪіІе еяі, иі Ша отпіа соп- 
сшгапі; 2) прибѣгать, искать прибѣ¬ 
жища, ад аіщивт. 

оопопгааііо, оніа, /. [сопсигво] 1) сте¬ 
ченіе, рориіі; 2) столкновеніе, встрѣ¬ 
ча; ігор. совпаденіе; 3) ѣзда или бѣ¬ 
ганіе взадъ и впередъ, туда и сюда, 
Ьіцив с.; с. ге&іа аЬ ІЗетеігіадс поле 
ІАгаіат пипс СЪаІсідет; с. десетѵі- 
гаііз, ѣзда д. по провинціямъ, 

оопоигваіог, бгія, т. Фланкёръ, за¬ 
стрѣльщикъ, см. сопсигво, 1. Ь. 

оопоигвІо, опія, /. [сопсшто] 1) стол¬ 
кновеніе, встрѣча, ѵосаііит, аіото- 
гпт, яіеііагит; 2) іегш. і. еъ ритор. 
повтореніе однихъ и тѣхъ же словъ, 

оопоигво, I. 1) іпіг. сталкиваться, 
встрѣчаться; Ь) бѣгать или ѣздить 
туда и сюда, взадъ и впередъ, с. сіг- 
сшп іаЪегпав; цишп ееіегі ргаеіогеа 
сопсигвапі, отт. іегт. і. въ яз. военн. 
Фланкировать; 2) ігапз. обѣгать, объ¬ 
ѣзжать, дотов. 

оопоигвпв, ив, т. [сопсшто] 1) сте¬ 
ченіе, Ьошіпшп іп ідгиш ех Іоіа игЪе; 
2) столкновеніе, встрѣча, паѵіит, аіо- 
тогшп; 3) стычка, нападеніе, сра¬ 
женіе. 

сопоивбіо, бпів, /. и -ив, ив, т. [соп- 
сиііо] сотрясеніе, потрясеніе. 

оошпШо, сивві, сиввит, 8. [яиаііо] 1) 
сильно качать, трясти, потрясать, с. 
циегсшп, сариі, іеггат; отт. с. іеіа 
= бросать съ большою силою, швы¬ 
рять; 2) ігор. потрясать, разстрон- 
вать, гешриЬІісаш, орев Ьаседаето- 
піогит; Ь) встревожить, перепугать, 
поражать, апітшп аііецщв, ід Іасіит 
рориіагев сощигаііопія сопсиявіі; сави 
сопсиввив асегЬо; с) роёі. расшевели¬ 
вать, побуждать, аіщиет. 

оошіѳтпаіог, бгів, т. [сопдешпо] ви¬ 

новникъ осужденія, обвинитель. 
СОШІѲПШО» I. [дапшо] 1) осуждать, 

аіщиет геі аіісіцив, кого за что-н.; 
аііів сгітіпіЬив сопдетпаіив еві, на 
основаніи другихъ обвиненій, за дру¬ 
гія преступленія; с. ад (іп) аіщпід, 
Присудить, приговорить къ — ; с. аіі- 
цоет сарііія, пригов. кого къ смерт¬ 
ной казни; 2) = достигать осужденія, 
ешп тц]еяіаіів гешп Іесіі еі сопдет- 
паѵіі, обвинилъ его въ оскорбленіи 
величества и достигъ того, что его 

осудили; Ь) (рѣдко) добиваться осуж¬ 
денія, обвинять; 3) =: порицать, гас- 
іит аПсгуия; с. аіщиет іпегііае, за 
бездѣйствіе. 

ООП-сІѲШЮ, 1. дѣлать плотнѣе, сжи¬ 
мать, сгущать. 

соп-сІѳпЬив, оф. плотный, густой. 
ООПСІІОІО, ОПІ8, /. =3 сопдіііо. 
ООп-Ліоо, діхі, дісіипь 8. 1) сговари¬ 
ваться, аіісиі, съ кѣмъ; отт. с. = 
съ общаго согласія назначать, опре¬ 
дѣлять, с. іетриа еі Іосшп; 2) с. аіі¬ 
сиі соепат или с. аіісиі = объявить 
кому свое желаніе обѣдать у него. 

оошіішѳпішп, і, п. [сопдіо] приправа, 
сіѣі; ігор. а) услада, прелесть, аті- 
сіііае, вегтопшп; Ь) смягченіе, облег¬ 
ченіе, аешпшае. 

оошііо, 4. [сопдо] 1) приправлять, дѣ¬ 
лать вкуснымъ, тщательно пригото¬ 
влять, соепат, ЪегЪаа; Ь) с. тогіиит 
= бальзамировать п.; 2) ігор. услаж¬ 
дать — украшать, огаііопет; Ъ) смяг¬ 
чать, облегчать, ігівііііат. 

ООпдівсіриХаіив, ив, т. [сопдівсіри- 
Іив] товарищество по ученію, по 
школѣ; соученичество. 

ооп-дівоіриіии, і, т. соученикъ, то¬ 
варищъ по школѣ. 

ооіыіівоо, дідіеі, — 8. научиться, 
выучиться, аіщиід, чему-л. 

1. оошШіо, опія,/, [сопдо] 1) состояніе, 
с. Ьшпапа, людей вообще; рго сопді- 
ііопе сгуиячие, по состоянію каждаго; 
иіі рагі сопдіііопе, быть въ одинако¬ 
вомъ положеніи — пользоваться рав¬ 
ными правами; с. ѵіѵепді, ѵііае, 
образъ жизни; 2) условіе, предложе¬ 
ніе, Гегге сопдіііопев, дѣлать предло¬ 
женія, предлагать условія; сопдіііо- 
пев расів, условія м.; ѵепігѳ ад с. аіі- 
сц)Пв, согласиться на чье предложе¬ 
ніе; 3) уговоръ, договоръ, ргіѵаіа 
випі диііа паіигА, вед аиі ѵеіегі осей- 
раііопе апі сопдіііопе; аппа ропеге 
сопдіііопе = сдаться на капитуляцію; 
4) брачный договоръ, женитьба, пар¬ 
тія, ассіреге аіщиат с.; диаегеге соп- 
діііопет ѣііае, для дочери; роіевіа- 
іет сопдіііопів ЬаЬеге, им. право же¬ 
ниться; отт. а) сопсг. = лицо, съ ко- 
тор. кто вступаетъ въ бракъ, Осіа- 
тіаш сопдіііопет еі деіиііі, предло¬ 
жилъ ему О. въ супруги; Ь) = любов¬ 
ная связь. 

2. оопсШіо, опія,/, [сопдіо] приправле¬ 
ніе, приготовленіе. 

оошіііог, бгія, т. [сопдо] основатель, 
учредитель, виновникъ, игЫв, соп- 
ѵіѵіі, Іе^ів. 

ООшШогішп, іі, п. [сопдо] 1) храни¬ 
лище; 2) гробъ, гробница. 
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оопсііійга, ае, /. [сопдіо] приготовле¬ 
ніе. 

ооп<Шіш, рагіер. и. соп(Зо. 
оопсіііив, рагіер. гл. соікііо. 
оопііо, діді діішп, 8. [соп-до, собст*. 

слагать] 1) составлять, сочинять, 1ѳ- 
#ев, ргаесѳріа, сагтеп, Ъівіогіат; 2) 
строить, основывать, учреждать, быть 
виновникомъ, с. игЬет, соіооіав, тер¬ 
пит, допив Ъиташип, #епіет Нота- 
пат; отт. сопдипіиг Шо Іо со = по¬ 
селяются, водворяются въ томъ м.; 3) 
прибирать, убирать, класть куда для 
сбереженія, хранить, і’гитепішп, ре- 
сипі&т, Іііегаа риЫісав іп аегагіо; с. 
аіщиет іп сагсегет (ѵіпспіа, сивіо- 
(ііат) — посадить въ темницу; отт. 
а) хоронить, с. тоПиов, аііциет (ід) 
вериіего, Іеггё; Ъ) скрывать, еоает, ее 
іп аіщиет Іо сит; сопдипі Іипат пи- 
Ъев; с. #1адіит, вложить м. въ нож¬ 
ны; отт. с. епвет, Іеіит іп ресіив (іп) 
ресіогѳ) вонзить м. въ грудь; с) роёі. 
= проводить, с. посіеш; с. Іоп^оа діев 
сапіапдо, пров. цѣлые дни въ пѣніи; 
іегт. і. с. Іивігпт, см. Іивігит. 

ооп-йооѳ-г&оіо, ГСсі, Гасіит, 8. пріу¬ 
чать. 

еоп-сібоѳо, спі, сіит, 2. учить, пріу¬ 
чать. 

С0ШІ0ІѲ800, Іпі, — 8. [доіео] чувство¬ 
вать жестокую боль, страдать. 

оопдопЗШо, бпів, /. [сопдопо] дареніе, 
приношеніе въ даръ, 

ооп-дбпо, 1. 1) дарить, передавать, 
уступать, аііепі аІщиід; 2) = про¬ 
щать, аііеоі егітеп, асеіиа; с. реси- 
піае деЪіІогіЪив (= не взыскивать); 
отт. а) с. аі^иет аіісиі, простить 
кого изъ уваженія къ кому, ради 
кого-л., с. Битпогі^ет Біѵіііасо Гга- 
Ігі; Ь) с. аі^иісі аііепі, отказаться отъ 
чего, пожертвовать чѣмъ-л. въ поль¬ 
зу, ради кого: с. іпітіеіііав геіриЫі- 
сае, с. ѵііат аиат геіриЫісае. 

ооп-йоппіо, 4. заснуть, 
ооп-йиоо, хі, сіит, 8. 1) сводить, со¬ 
бирать, соріаз, ехегсііиш іп ипит 1о- 
сит, с. ѵіг^іпеа; Ь) = соединять, стя¬ 
гивать, рагіев іп опит, ппЬіІа; с. сог- 
Іісет = образовать к.; 2) нанимать, 
дот пт, аіщиет ад саѳдѳт Г&сіепдат; 
с. тііііев; отт. зиЪві. сопдисіі, 5гшп, 
т. наёмники, наёмныя войска, н соп- 
дисіит, і, п. наёмная квартира, н. 
домъ; Ь) брать на откупъ, ѵесіі^аііа, 
рогіогіиш; с) принимать на себя, под¬ 
ряжаться, с. віаіиат Гасіепдат; с. ѳа 
ргаеЬопда, циае ехегсііиі ориз еввепі: 
3) (ііпіг. только 3. рсг8. 8%пд. и ріиг.) 
быть полезнымъ, служить къ чему, 
іііид ііЬі сопдисіі; с. геіриЫісае, ваіпіі. 

оошіаоііоіив, оф. [сопдисо, 2] наём¬ 
ный. 

оошІиоНо, опія, /. [сопдисо] 1) сведе¬ 
ніе, соединеніе; 2) наёмъ; Ь) взятіе 
на откупъ. 

оопсіиоіог, <5гів, т. [сопдисо] 1) наем¬ 
щикъ; 2) подрядчикъ; откупщикъ, 

оошіирііеаііо, ёшв, /. [сопдиріісо] 
удвоеніе, усугубленіе, 

ооп-бирііоо, 1. удвонв&ть. 
сопѳоіо, см. ооппѳоіо. 
ооп-ГаЬйІог, Б йероп. разговаривать, 

болтать, сит аііцио; с. аііцоід сит 
аіщио, съ кѣмъ о чемъ-л. 

оопГЬгге&Ііо, бпів, /. [оопГаггео] древ¬ 
нѣйшій изъ трехъ видовъ соверше¬ 
нія брака у римлянъ, сопровождав¬ 
шійся, между прочими обрядами, и 
приношеніемъ въ жертву хлѣба (Гаг 
— рапів Гаггепв). 

ООПІЬхтѳо, 1. [Гаг] сочетать бракомъ 
по древнѣйшимъ обрядамъ, см. соп- 
Гаггеаііо. 

ооп-ЯМаІів, е, оф. предопредѣленный 
судьбою, роковой. 

оопГѳоіІо, бпія, /. [сопйсіо] соверше¬ 
ніе а) изготовленіе, составленіе, при¬ 
готовленіе, ІіЬгі, таіегіае: с. ігіЪиІі 
(сборъ); Ь) окончаніе, ЪеШ, пе&оііо- 
гит; с) с. сіЫ, р&зжеваніе пищи; с. 
ѵаіеіидіпів, разслабленіе. 

ООпЯвсІог, бгів, пи [сопйсіо] 1) сдѣ¬ 
лавшій, окончившій — исполнитель, 
совершитель, пе#оШ; с. ІіЬгі, сочи¬ 
нитель кн.; с. ЪеШ, окончившій в.; 
2) = истребитель, і^пів с. отпіит ге- 
гет. 

ООпГеоІив, рагіер. гл. сопйсіо. 
оопІЪгоіо, ві, Іит, 4. [Гагсіо] туго на¬ 

бивать; сбивать въ кучу, 
оопібго, Ійіі, Шит, Гегге, А. 1) сно¬ 

сить въ одно мѣсто, аппа, Ггшпеп- 
іит, таіегіат; отт. = вносить, ре- 
сипіат, ІгіЬиІа; Ъ) ітор: способство¬ 
вать, быть полезнымъ, геі аіісиі иди 
ад гет аі^иат; 2) ставить одно по¬ 
длѣ другаго — присоединятъ, соеди¬ 
нять, с. савіга савігів; с. савіга оррі- 
до; с. угадит, редет = идти вмѣстѣ 
{сроен. Ь); с. веппопев сшп аіщио, 
разговаривать съ кѣмъ; сопГегге са- 
рііа = тайно разговаривать, пере¬ 
шёптываться; с. воШсіІидіпев іпіег 
ее (сообщать другъ другу}; с. соп- 
віііа, совѣщаться, и (аЬвоІ.) сопГегге 
= переговаривать: согаш Ьос сопГе- 
гетив, соиГегидІ іпіег ее; Ъ) (не¬ 
пріязненно) с. ві^па (тііііагіа), агта 
сит аіідио или іпіег ее = вступить 
въ сраженіе, сражаться; с. редет 
епт редо или с. угадит сит аіщио и 
реде соііаіо ри^паге = сражаться 
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другъ противъ друга; с. шахта, схва¬ 
титься, вступить въ рукопашный 
бой; с. Шее = тягаться; с) (ставитъ 
одно подлѣ другою) сличать, сравни¬ 
вать, аіщиій сош гѳ аі^иа или геі 
аіісиі; с. пігіи^пе ѵііат іпіѳг ее; 

В. 1) нести кудау ошпіа виа іп оррідит, 
шЪП (іошшп апаш; отт. соніегте ее 
= отправиться, идти: а<1 ТівварЬег- 
пет, АіЬепав; с. ее іп Ги^ат, обра¬ 
титься въ бѣгство; ігор. с. ее ад вШ- 
дішп рЫІоворЬіае (обратиться, пре¬ 
даться); с. гет асі аіщиет, поручить, 
предоставить кому что; 2) ігор. обра¬ 
щать, направлять, с. ііег аіідио; с. 
огаііопет ад тівегісогдіат, дать рѣ¬ 
чи оборотъ, разсчитанный на воз¬ 
бужденіе состраданія; с. виврісіопеш 
іп аіщиет, воагышѣть подозрѣніе на 
кого; с. ЪепеЯсіа іп а1і<іиет, оказы¬ 
вать кому благодѣянія; Ь) употре¬ 
блять, (етроя, ресопіат іп (ад) аіі- 
дпід, ргаедат іп топшпепіа деогпт; 
с) слагать, взваливать, приписывать, 
с. охппіа іп аіщпеш, виа ѵіііа іп ве- 
песіпіеш, сліраш іп аіщиет; д) от¬ 
кладывать, отлагать, ііег іп ровіегиш 
діет, отпіа іп шепвет Магііит; 8) 
роіі. превращать, с. ее іп Ьеііпаш, 
согрпе іп ѵоіисгст. 

оопГегШп, оди. [сопГегсіо] сжато, гу¬ 
сто, тѣсно. 

оопіЪгІия, рагіер. и. сопГегсіо; 2) аду. 
сжатый, густой; сит аЫаі. = напол¬ 
ненный, набитый. 

ООпГегтѳвоо, ѵпі, — 3. [іегѵео] вски¬ 
пать; ігор. разгорячаться, воспламе¬ 
няться. 

оопІІмвіо, бпів, /. [сопйіеог] сознаніе, 
признаніе, еггаіі еиі. 

оопГемив, рагіер. іл. сопЯіеог; 2) оф. 
несомнѣнный, очевидный. 

ОопіЪвііхп, адѵ. немедленно, тотчасъ. 
ООПІІОІвпв, рагіер. и. сопЯсіо; 2) а*Ц. 

сит депіі. производящій, производи¬ 
тельный, сопЯсіепІіа Ьопогпт согро- 
гів, вещи, доставляющія — ; сіѵііав 
сопЯсіедІіввіта Шегагшп (Оіс.) г., бо¬ 
гатое письменными памятниками. 

оопііоіо, Гбсі, Гесішп, 3. [Гасіо] 1) сдѣ¬ 
лать, совершить, окончить, ѵееіет, 
сведет, Ьеіішв; с. ІіЬгпш, сочинить, 
написать к.; с. пе#оііит, т&пдаіот, 
исполнить — ; с. расет, устроить м., 
заключить н.; (аЬвоІ.) с. сшп аіщио = 
покончить, порѣшить съ кѣмъ; Ь) = 
произвести, причинить, тоіпт апіті, 
эоШсіІпдіпеа аііеоі; с) = набрать, до¬ 
стать, ехегсііиш, оЬеідев, ресипіаш; 
с. Іе^Ніпіа 8иЯга#іа и с. сепіигіае, по¬ 
лучить нужное число голосовъ; д) 
(время) прожить, провести, с. сепішп 

аппое, адоіеесепііаш іп ѵоІиріаііЪпе; 
е) заключить, вывести заключеніе, с. 
ех аі^иа ге; особл. рае8. ех фио сопЙ- 
сііпг, иі — изъ чего слѣдуетъ, что — 
2) привести къ концу, положитъ ко¬ 
нецъ а) уничтожить, истребить, і^пів 
сопЯск яііѵат; с, Ьотіпет, убить ч.; 
с. аі^иет ѵиІпегіЪпв, смертельно ра¬ 
нить; с. ресипіаш, раігішопішп, из¬ 
держать, прожить — ; с. сіЪиш, раз¬ 
жевать п.; 6) истощать, иэнурять, ші- 
Шев сопГесІі; особл. разе, сопЯсі доіо- 
ге, (гі^оге, Гаше, сигів еіс.; сопіѳсіив 
вепесіиіе, аеіаіе, аеѵо (удрученный); 
с) с. рготіпсіаш, АіЪешепвев, совер¬ 
шенно покорить —. 

оопАоііо, бпіэ, /. [сопЯп$о] вымышлен- 
віе. 

оопйоіин, рагіер. гл. сопЯп$о. 
ООпГісІбПв, рагіер. гл. сопЯдо; 2) ад$. 

самонадѣянный — смѣлый, отважный 
или дерзкій. 

оопйсіепіег, аде. [сопЯдепв] 1) смѣло, 
отважно: 2) дерзко. 

оопйсіѳпіш, ае, /. [сопЯдепв] 1) само¬ 
надѣянность, смѣлость; 2) дерзость. 

ооп-ГісІо, Явив в., Ядеге, 8. твердо на¬ 
дѣяться, полагаться, аіісиі и ге аіі- 
<ріа, на кого, на что; с. віЬі, полагаться 
на себя самаго; сопЯдо де ваіиіе игЬів 
—я. совершенно спокоенъ на счетъ—. 

ООП-?і&о, хі, хиш, 8. 1) сколачивать, 
скрѣплять, ігапвіга сіаѵів Геггеів; с. 
1иггев=построить б. 2) прокалывать, 
пронзать, аі^иеш ва^іШв; ігор. соп- 
Яхив е]ив вепіепіііа, приведенный въ 
тупикъ — . 

ооп-йп^о, пхі, сішп, 8. составлять, 
образовать; ігор. выдумывать, вы¬ 
мышлять. 

ООП-Ппіѳ, е, аде. сопредѣльный, смеж¬ 
ный, едет с.; Ы егапі с. ВепопіЬив 
(дай); ігор. близкій, похожій, срод¬ 
ный. 

ООпГіпІшп, іі, п. [соп-Япів] 1) грани¬ 
ца, собств. мѣстОу гдѣ границы схо¬ 
дятсяу общая граница, с. Ьусаопіае 
еі РашрЬуІіае; 2) аЬвІг. смежность; 
ѵісіпііаіев еі сопЯпіа = отношенія по 
сосѣдству (домовъ и смежности по¬ 
лей); 3) ігор. промежутокъ, разстояніе 
между — , теаіосгііав ровііа еаі іп с. 
Ьопі шаіщие; іп ^иаш агіо ваіиіів ехі- 
Ііщие Іиітив сопЯпіо (т. е. были весь¬ 
ма близко и къ тому и къ другому). 

Ооп-Ио, — Яегі, = сопЯсіог, см. сопЯ- 
сіо. 

ООпИппаІе, адѵ. [сопЯгшаШв] твердо, 
положительно. 

оопЯгтаііо, бпіз, /. [сопЯгто] 1) 
укрѣпленіе, упроченіе, утвержденіе, 
ІіЪегІаІів; Ъ) = успокоеше, утѣшеніе, 
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апіті; сопАппаііоле повіга е&еЪаі; 2) 
подтвержденіе, удостовѣреніе, регГи- 
Яае; 8) р ритор. = доказываніе. 

ооп&гтаіог, огіа, т. [сопАгто] утвер¬ 
дитель; отт. с. ресипіае, поручитель, 
порука. 

оопшппаіов, рагіср. гл. сопАгто; 2) 
аф. смѣлый, отважный, апітиа; ^иае 
сопАгтаііогет е^ив ехегсііит еіѣсіе- 
Ьапі; Ъ) достовѣрный, несомнѣнный, 
надежный. 

ооп-Агто, 1. 1) укрѣплять, подкрѣ¬ 
плять, пегѵов, ѵаіеіийіпет, ѵігев; с. ее 
или ѵігев, оправляться; Ь) утверждать, 
упрочивать, расет еі атісіііат спт 
а1щио| с) = одобрять, апітит аііси- 
^иа, тііііев аА ри#пап<іит; 2) подтвер¬ 
ждать, аІіциіА, агяитепіів еі гаііопі- 
Ьив; Ь) увѣрять, утверждать, аІ^иіА 
аіісиі; с. іигфигапйо, ве ііег іиіиш 
Ааіигит евве. 

сопйвсаііо, опів,/. [сопАвсо] конфис¬ 
кація. 

оопйвоо, 1. [Авене] 1) конфисковать, 
Ъопа аіісіцив; с. аіщиет = с. Ъопа 
аіісщив; 2) — имѣть въ наличности, 
ресипіат. 

оопПвіо, опів,/. [сопААо] упованіе. 
оопйвив, рагіср. іл. сопААо. 
оопіііеог, Геввив в., 2. Дероп. [Лііеог] 

сознаваться, признаваться, с. Аеов 
евве; с. аіщиій или Ае ге аіщиа, при¬ 
знаться въ чемъ-н.; 2) явно показы¬ 
вать, обнаруживать, ігат ѵиііи, іл- 
всіепііат виат; апа1о#іа сопАіеіиг, 
ѵегЬа ѵагіе й>гтагі; 8) рагіср. соп&в- 
вив (разе.) всѣми признанный, не¬ 
оспоримый, очевидный, гее с.; ех соп- 
іевво = безспорно. 

ооп-Нодго, 1. 1) сгорать, сіаввів соп- 
Аа&гаѵіі; ігор. с. іпсепАіо ігае, пылать 
гнѣвомъ; с. іпсепАіо іпѵійіае или с. 
іпѵійій, быть предметомъ пламенной 
ненависти; 2) ігапе. (рѣдко) сожигать. 

сопШсІаііо, опів, /. ГсопШсіо] борьба. 
оопШоііо, опів, /. [сопАі^о] 1) стол¬ 

кновеніе, Аиопіш согрогиго іпіег ве; 2) 
ігор. споръ, борьба, сит аАѵегвагіо. 

ООпШсіо, 1. и соппісіог, Дероп. 1. 1) 
(Дероп) іпіг. бороться, сопАісіагі сит 
аііцио, сит абѵегва іогіипа; 2) ігапе. 
а) асі. разорять, погублять, с. рег все- 
Іега гетриЫісаш; &) расе. сопАісіагі 
аіщиа ге = подвергаться страда¬ 
ніямъ, мученію отъ — вслѣдствіе че- 
го-л., бороться съ чѣмъ: сопАісіагі 
АигЙ іогіипй, $гаѵі тогЬо, іетревіаіе, 
іпоріА. 

сопШсіив, ив, т. [сопЙі^о] столкнове¬ 
ніе, ІаріАиш, согротт. 

оопИдео, хі, сіит, 8.1) іпігапе. бороть¬ 
ся, сражаться, сит Ьовіе, сопіга (ай- 

ѵегвив) аіідиеш; 2) ітап». совете, стал¬ 
кивать, отт. ігор. = сравнивать, сли¬ 
чать, аІщиіА сит ге аіщиа. 

Соп-йо, 1. (совете, сдувать въ кучу) 1) 
з= раздувать, і$пет; ігор. возбуж¬ 
дать, ЪеІІит, АІвсогАіат, іитиііит, 
іпѵійіат; Ь) собирать, набирать, ехег- 
сііпт, ресипіат; с. аев аііепит, надѣ¬ 
лать долговъ; с) дѣлать, совершать, 
иуигіаш, сгітеп; с. аіісиі пе#оііит, 
причинить кому хлопоты; с. тепАа- 
сіит, выдумать л.; 2) отлавливать, 
плавить, аг^епіит, аг&епіеав віаіиав; 
(роёі.) Гаісев сопАаге іп епвев (пере¬ 
плавить); ігор. (роев.) сливаться, сое¬ 
диняться, иі ила ех АиаЬив паіигів 
сопйаіа ѵіАеаіиг; сопвепвив раепе соп- 
Ааіив =з совершенное согласіе, 

сопйиѳпв, іів и (ріиг.) -іев, ііит, т. 
[сопАио] стеченіе, соединеніе (двумъ 
рѣкъ) сопАиепв Мовае еі КЬепі; аА 
сопАиепіев соііосаі савіга; отт. Соп- 
Йиепіев, іит,/. городъ при впаденіи 
Мозеля въ Рейнъ = Кобленцъ. 

ооп-Пио, хі, — 3.1) сливаться, Ашпеп 
ШиА с. сит КЬепо; 2) ігор. стекаться, 
собираться, пшШ сопАиипі АіЬепав, 
аА аІщиіА; Ь) = доставаться въ из¬ 
быткѣ, аііфіій сопДиіі аА аіщиет. 

Ооп-ГоАіо, бАі, оввпт, 8. совете. 
взрыть, вскопать, отт. ігор. а) проя¬ 
вить, проколоть, Ьотіпет; Ь) пора¬ 
зить, уничтожить, іоі ]иАісіів сопгов- 
вив. 

оопГопшШо, опів,/. [сопГогто] обра¬ 
зованіе: 1) (асі) с. Аосігіпае, наукою; 
2] (разе.) видъ, Форма, огів еі согро- 
пв, іЬеаігі; с. ѵегЬогит, распредѣле¬ 
ніе словъ; 8) с. апіті или (аЬв.) соп- 
іогтаііо = представленіе, понятіе. 

Ооп-Гогто, 1. сообщить стройны! 
видъ, надлежащую Форму, устроить, 
образовать, пшпаив а паіига сопіог- 
таіив; паіига пов аА т^'ога вепиіі еі 
сопібгтаѵіі; с. апітит. 

ООпДгаоіив, рагіср. гл. сопігіпдо. 
еоп-Йгавдвав, аф. 1) неровный, бу¬ 
гристый, ѵіа, Іоспв; 2) ігор. трудный. 

соп-Ггёшо, иі, — 8. сильно шумѣть, 
ворчать, роптать. 

соп-Мсо, 1. сильно тереть. 
оопАгіп^о, Гг^^і, Ггасіит, 8. [Агап^о] 

1) переломать, разбивать, Аі^ііов, іе- 
^иіав; 2) ігор. сокрушать, уничтожать, 
сопвіНа аіісщив. 

оопійвіо, Га^і, іи^Тіит, 3. бѣжать, 
прибѣгать, искать убѣжища, защиты, 
с. іп паѵев, аА аіщпеіп. 

оопШ^ішп, іі, п. убѣжище. 
ооп-ЛшАо, ГаАі, Айвит, 3. 1) сливать, 

смѣшивать, аІідиіА сит ге а1і^иа, 
(роН.) а1І4иіА геі аіісиі; 2) смѣши- 
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вать, соединять, тега сшп Гаівів, йиов 
рориіов іи ипиш; отт. огаііо сопіива 
а рІигіЪив, р. сочиненная многими; с. 
ргоеііпт сит аіідио, вступить въ 
борьбу съ кѣмъ; 3) перемѣшивать, 
перепутывать, приводить въ безпо¬ 
рядокъ, с. ѳі&па еі огйіпев рейііит еі 
едпііит; роН. с. Гоейив, нарушить до¬ 
говоръ; с. ога и поіав опв, перемѣ¬ 
нить, исказить —; б) ігор. сбивать съ 
толку, смущать, аіщиет йісепіет, 
апітов аигііепііат. 

оопГйве, адѵ. [сопіивив] смѣшанно, за¬ 
путанно, безпорядочно. 

СОпГйяіо, бпів, /. [сопіппйо] сліяніе, 
смѣшеніе; ігор. о) тѣсная связь, ѵіг- 
Іиіит; Ъ) безпорядокъ, замѣшатель¬ 
ство, запутанность, рориіі, Іетрогош; 
с) смущеніе. 

СопЯівив, рагіср. и. сбпіипйо; 2) оф. 
безпорядочный, запутанный; Ь) при¬ 
веденный въ замѣшательство, сму¬ 
щенный. 

сопІЫ&Ііо, бпів, /. [сопіиіо] опровер¬ 
женіе. 

оопГаіо, 1. 1) сдерживать, останавли¬ 
вать, унимать, уменьшать, аи(1асіат 
аіісіцив, тахішоз йоіогев; 2) опровер¬ 
гать, аг^шпепіа Зіоісогпт. 

ООП-&6ІО, 1. [$еІп] 1) ігапв. заморажи¬ 
вать, дать чему замерзнуть, аіиріісі; 
Ь)=сгущать, дѣлать крѣпкимъ, твер¬ 
дымъ; роіі. с. вегрепіет іи Іарійет, 
превратить — ; 2) іпіг. замерзать, Йи- 
тіпв с.; Ь) ігор. притупляться, дѣлать¬ 
ся безчувственнымъ, ашпшз повіег 
оііо сопяеіаѵіі. 

ооп-вѳшіпо, 1. удвонвать, повторять, 
ісіив, число ударовъ; роёі. с. веспгіт 
= с. ісіив веспгів. 

ооп-яѳто, шоі, 8. тяжело ввдыхать, 
стонать. 

сопдог, рті, т. морской угорь. 
оовдёгіѳв, еі,/. [соп^его] 1) куча, гру¬ 
да, агтопші, Іарійит; 2) росі. = куча 
дровъ, костеръ. 

ООП-^дго, #евві, $ев1шп, 8. 1) сносятъ 
въ одно мѣсто, аппа, орев; с. ипйі- 
дие диой ійопеит ай пшшепйит ри- 
І&гепі; Ь) роёі. = складывать, соста¬ 
влять, строить, агат агЪогіЪив, оррійа; 
дао соп^еввбге раІшпЬев (свили гнѣз¬ 
до); 2) собирать, потіпа птііопш, 
агдитепіа; 8) с. іп (ай) аіідиет, нава¬ 
ливать, взваливать на кого; с. саивав 
а1ісц)ив геі іп аіідиет (= приписы¬ 
вать); с. Ьепейсіа, огпатепіа, таіе- 
йісіа іп аіідиет, осыпать кого благо¬ 
дѣяніями еіс. 

оопдовііоіші, оф. [сопдего] сне¬ 
сенный въ одно мѣсто, навален¬ 
ный. 

оопдовіив, ив, то. [соп$его] 1) склады¬ 
ваніе, собираніе; 2) сопсг. куча, 

оопзі&гішп, іі, п. извѣстная мѣра 
особл. вина (соплив) кот. въ извѣст¬ 
ныхъ случаяхъ раздавали народу 
и впослѣдствіи замѣнили деньгами — 
подарокъ. 

оовдіив, іі, то. извѣстная мѣра для 
жидкостей (== 6 вехіагіі или у8 ат- 
рЬогае). 

ооп-зі&сіо, 1. 1) іпіг. замерзать, адиа 
с.; отт. ігор. ІгіЪипаІив еі соп&іасіаі 
— онъ остается безъ дѣла въ про¬ 
долженіе всего трибунства; 2) ігапз. 
замораживать, дать чему замерзнуть, 
с. адиат. 

оопвІоЪаііо, бпів, /. [соп^ІоЪо] обра¬ 
зованіе круглой массы, собираніе въ 
кучу. 

Ооп&ІдЪо, 1. [#1оЪив] 1) сжимать въ 
комъ, дѣлать круглымъ, шарообраз¬ 
нымъ, округлять, особл. разе, Іегга 
соп$1оЪаІа; 2) ігор: собирать въ одно 
мѣсто, въ кучу; разе. собираться тол- 
пажи, толпиться, с. щііііев іп ппшп 
Іосит; соп^іобаіа тиііііийо. 

ооп-кіотѳго, 1. свертывать, 
ооп&іиііпаііо, бпів, [соп#1иІіпо] 

склеиваніе; ігор. соединеніе, совоку¬ 
пленіе. 

оопвіиііпо, 1. склеивать; ігор. связы¬ 
вать, соединять, гев йіввоіиіав; паіпга 
Ьотіпеш соп&іиііпаѵіі (сложила, обра¬ 
зовала). 

сопвгаІиШіо, бпів, /. поздравленіе, 
см. еопвг&іиіог. 

совдгаШог, 1. йероп. поздравлять, 
аіідиій, съ чѣмъ; (соп выражаетъ со¬ 
вокупность или усердіе). 

оопзгѳсііог, ягеввив в., 8. йероп. [$га- 
йіог] сходиться, сшп аіідпо; (часто 
непріязн.) с. сит аіідио, сопіга (айтег- 
вив) аіідиет, вступить въ бой, начать 
сражаться —. 

ооодгѳзаЬШв, е, аф. [сопрте^о] удобо- 
соединимый, склонный къ общежи¬ 
тію. 

оопвгеваііо, бпів, /. [сопрге^о] соеди¬ 
неніе, совокупленіе, гегшп, аг$шпеп- 
іогшп; с. Ьотіпшп, общежитіе, 

оопвгёдо» 1. [$гех] сгонять въ одно 
мѣсто, собирать въ стадо; отт. = 
собирать, соединять, Ьотіпев йіврег- 
808 іп ипшп Іосит; соп^ге^атов пов 
сит аедиаІіЬив. 

ооп&гвввіо, бпів, /. = соп&геввив. 
ооп&геввив, рагіср. ял. соп#гейіог. 
ооп^гѳввов, не, т. [сопягейіог] 1) 

сходка, встрѣча, свиданіе; іп соп^гев- 
вит аііеддив ѵепіге, сойтись съ кѣмъ; 
2) встрѣча, стычка, борьба, сраженіе, 

ооп&гйбпв, іія, рагіср. ял. соп^гио; 2) 



124 ооо^гиеоіег соп-)ио^о 

аф\ согласный, сообразный, прилич¬ 
ный, сит ге аіідиа, геі аіісиі; Ь) со¬ 
размѣрный, пропорціонально сложен* 
ный, Ьото; с) согласный, единоглас¬ 
ный, сіатог. 

еоп&гиѳпІег, адл. [соп^гиепѳ] соглас¬ 
но, сообразно. 

соодгиепМа, ае, /. [сопдхиепв] 1) со¬ 
гласіе; 2) соразмѣрность, 

оопвгио, иі, — 8. ообств. сходиться; 
ігор. 1) быть согласнымъ, согласо¬ 
ваться, с. іпіег ее (іе ге аіідиа, с. сит 
ге, геі аіісиі; 2) быть приличнымъ, 
приличествовать, сопдпііі аІЦиігі аіі- 
сиі, геі аіісиі; поп отпі саивае соп- 
ръіі ипит огаііопів ^ешів; 3) (о вре¬ 
мени) соотвѣтствовать, совпадать, 
іешриа с.; тепвев с. сит воіів Іипае- 
^ие гаЬіопе; Гогіе сопдгиегаі, и* еіс. 
какъ разъ случилось въ одно и то же 
время, что —. 

оопісіо = соіфсіо. 
ООПІГѳг и оопі$ѳг, 8га, 8гит, аф. [со- 
иив-іего, $его] шишконосный. 

оопііог, ем. соппііог. 
ООПІѴѲО, СИ ООПВІУѲО. 
оодіеоііо, опія, /. [соіцісіо]* 1) броса¬ 
ніе, метаніе, Леіогит; 2) ігор. толко¬ 
ваніе, объясненіе (основанное на со¬ 
ображеніяхъ, доюдкахъ) вошпіогит. 

ооп]ео(о, 1. [соіцісіо] 1) сбрасывать, 
сносить въ одно мѣсто; 2) чаще ігор. 
соображать, заключать, догадывать¬ 
ся, с. сіе а1щи& ге; с. аіі^иісі ех ге 
аіщиа (о чемъ по, изъ), 

соі^ѳоіог, огІ8, т. [соіуісіо] толкова¬ 
тель, гадатель. 

оопіѳоійпц ае, /. [согуісіо] 1) сообра¬ 
женіе, предположеніе, догадка, сои- 
^есіигат Гасеге (сареге), соображать 
предполагать, догадываться; іасеге 
(іе ве соіцесіигат, судить по себѣ; 
сощесіигб, аіідиігі ааведиі, отгадать 
что-л.; 2) толкованіе (сновъ, знаме¬ 
ній), предсказаніе, предвѣщаніе, 

сопйѳсйіг&іів, е, ас#, [сосдесіига] пред¬ 
положительный, основанный на со¬ 
ображеніяхъ, предположеніяхъ. 

ООПІѲСІЩ8, рагіср. ІА. соціісіо. 
оощѳсіив, ив, т. [соідісіо] 1) сбрасы¬ 
ваніе (въ одно мѣсто) Іаріаит; 2) бро¬ 
саніе, метаніе, іеіогит; Ь) = разстоя¬ 
ніе на выстрѣлъ, ѵепіге а<і согцесЬит 
ѣеіі, подойти на выстрѣлъ; В) обра¬ 
щеніе, апішогит, осиіогит. 

ооцДоіО, І5сі, уесіит, 8. 1) сбрасы¬ 
вать, сносить (въ одно мѣсто), вагсі- 
пав іп асегѵит, іп те(ііит; 2) ігор. 
соображать, заключать, догадывать¬ 
ся, а1щиі(1, с. еиш іЬі іиівве; са11і(іе с. 
<3е Гиіигів; Ь) толковать, вотпіиш; с) 
предсказывать, с. дпае іетревіая іш- 

репбеаі; с. аертоіит е тогЬо еѵави- 
гит евве. П. (здѣсь соп выражаешь не 
совокупность, а силу или поспѣш¬ 
ность) 1) бросать, с. ѵава іп патев, 
Іе)а іи повігов, рііа іп Ьовіев; с. аіі- 
^иет іп сагсегет (сивіобіат, ѵіпспіа); 
с. Ьовіет іи і’и^ат (обратить); с. ве, 
броситься: с. ае іп раіигіет, іп Аі^ат, 
іп васгагіит; 2) ввергать, аіщпет іп 
тогЪит, гетриЫісат іп регЬигЪаІіо- 
пев, аіщиет іп регісиіит; с. аіідиет 
іп Іаеііііат, обрадовать кого; с. аіі- 
диет іп Іеггогет, устрашить, ужас¬ 
нуть кого; 3) = направлять, обра¬ 
щать, с. осиіов іп аІЦиет, огаііопет 
іп сіагов ѵігов, реііііопев ііа соп^есіае; 
с. ресипіат іп употребить, 
истратить на — ; отт. с. сиіраш, сгі- 
шеп іп аіщиет (свалить, сложить на). 

оощи&аПв, е, аде. [сощих] брачный, 
супружескій. 

оогдп^&ііо, бпів,/. [соіди^о] 1) соеди¬ 
неніе, совокупленіе; 2) іегт. і. этимо¬ 
логическая связь (Сіе.); Ъ) (повдн.) 
спряженіе. 

ооц]изІІШв, е, адф. [соіуи^іпт] брач¬ 
ный. 

оопййзіиго, іі, ». [іи&ит] союзъ, особл. 
брачный, супружество; роН. = су¬ 
пругъ или супруга. 

ооп-іи&о, 1* = согуип^о. 
оопіипсіѳ, айѵ. [соіципсіив] 1) сово¬ 
купно, вмѣстѣ, с. ге тегѣодие гівив 
тотеіиг; 2) въ тѣсной свяаи, дружно, 
ѵіѵеге сит аіідио; 3) = условно, 
условнымъ образомъ, с. еіаіит аіі- 

(орров. вітріісііег). 
ооц)ипсит, айѵ. [соідип^о] вмѣстѣ, 
совокупно. 

сопЗипоІіо, бпів, /. [соіципзо] 1) связь, 
Ьотіпиш; с. тепіів сит ехіегпів теп- 
4іЪив=согласіе, симпатія; 2) = бракъ 
или родство, дружба; 8) іегт. і. со¬ 
юзъ. 

сопутшоіив, рагіср. и. сощилдо; 2) 
соединенный узами дружбы или 

родства, сит аііцио, аіісиі; Ь) привя¬ 
занный, преданный, соціипсіівзітиа 
Ьиіс огбіиі; сіѵііав с. рориіо Нотапо; 
с) находящійся въ связи, согласный, 
сит ге или геі аіісиі; іаіів вітиіаііо 
ѵапііаіі еві соц^ипсЫог (ближе къ); 
= смежный, іегга с. Саррайосіае; е) 
виЬві. согдипсіит, і, п. связь. 

ооп-]ип&о, пхі, псіит, 8» 1) соединять, 
аіщиій сит ге аіщиа или геі аіісиі, 
соЬогІев Шав сит ехегсііи; с. тиііов 
віЬі (склонить на свою сторону, сое¬ 
диниться съ); с. аіщпат весит (віЬі) 
таігітошо, сочетаться бракомъ съ—; 
с. савіга тиго, расположиться лаге¬ 
ремъ у самой стѣны; с. Ьеііиш, вести 
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общую войну; с. геН^іопеш ісвііЬив, 
вѣрить свид.; 2) — не прерывать, 
продолжать безъ прерыванія: с. соп- 
впіаіив, аЪвішепІіат сіЪі. 

согципх, см. соп^их. 
оопішгаііо, опія, /. [согдого] соедине¬ 
ніе, союзъ, основ, на взаимной при¬ 
сягѣ; обыѵнов. = заговоръ, отт. 
(аЬвіг. рго сопсгеі) заговорщики, 

оогцйго, 1. 1) вмѣстѣ клясться, обязы¬ 
ваться клятвою, ошвеѳ соіцигаЪапі; 
софигатепші, веве поп аЪііигов евве; 
отт. софигаіив, обязавшійся клят¬ 
вою, обязанный присягою, двое соп- 
виі соп)пга1ов ЬаЬеЪаі; 2) тайно сго¬ 
вариваться, составлять заговоръ, с. 
сот аіщио, сопіга гегориЫісат; соп- 
уиг&пі, иі игЬеш іпсепбапі; отт. соп- 
Іигаіі — заговорщики, 

соіцих или ссш]ипх, й^ів, сотт. Ци- 
ріт] Л /. супруга; роёі. невѣста; 
2) (роёі.) т. супругъ, 

оопі- и оопт-, см. соіі- и сотт-. 
ооп-пеоіо, иехиі, пехит, 8. 1) связы¬ 
вать, заплетать, сгіпев^ ігор. соеди¬ 
нять, совокуплять: атісіііат сит ѵо- 
Іиріаіе, отпіа іпіег ее; отт. сопле- 
хив = аф. находящійся въ связи, аіі- 
сиі, съ кѣмъ-л.; содпехі Ьів ГипегіЪив 
(Ііеѳ, слѣдующіе за похорон, дня; 2) 
істи і. = сопсіибеге, заключать; отт. 
соппехшп, і, ». заключеніе, выводъ. 

ооппѳхІо, бпів,/. [соппесіо] заключе¬ 
ніе, выводъ. 

соппехия, см., ооппеоіо. 
оошіѳхив, ив, т. [соппесіо] связыва¬ 
ніе, соединеніе, совокупленіе, 

соп-пііог, півив (піхив), пііі, 8. Лерон. 
1) опираться; чаще ігор. силиться, 
стараться изо всѣхъ силъ, соппііип- 
іиг, иі ве егі&апі; с. іпѵабеге Ъовіеш; 
2) соппііі іи аіідиет Іосит, іи вит- 
тшп ^и^шп, іп агЬогет = избирать¬ 
ся, вскарабкиваться на —; 3) роёі. =■ 
родить, яетеИов. 

оошиѵѳо, віѵі (піхі), 2. 1) закры¬ 
ваться, смыкаться, оспіі вошло соппі- 
ѵепі; 2) = смыкать глаза, соппіѵеге 
вопию, аб іиіріга; Ь) ігор. смотрѣть 
сквозь пальцы, быть сннсіодитель- 
ньшъ, іп ге аіциа, іп Ьотіпит всеіе- 
гіЪоз; с) = дремать, ѵігіия с. 

ооппіхив, рагіср. гл. соппііог. 
ооппиЫаиа, е, оф. [соппиЬіит] брач¬ 
ный. 

оошшЪіит, іі, «. [пиЬо] бракъ. 
Сопоп, опів, т. полководецъ аѳинскій, 
оопорѳит, еі, и -рішп, іі, п. сѣтка отъ 

комаровъ. 
оопог, 1. Лерон. 1) пытаться, сопапіиг 

і'асеге іб, циоб сопвіііиегапі; 2) = 
предпринимать, аіщиіб, і&піаш гет; 

отт. соп&іа, бгшп, ». предпріятіе, 
покушеніе, 

оопр-, см. сотр-. 
оовди&вваііо, опів,/. [со^павво] силь¬ 

ное потрясеніе; ігор. раастройство, 
ѵаіеіибіпів. 

оовдиавво, 1. потрясать; ігор. пора¬ 
жать; ехіегае паііопев ііііив аллі ін- 
гоге со^иавваіае (сильно встрево¬ 
женные). 

оопдиѳгог, ^иев1ав в., яибгі, 8. Лерон. 
громко жаловаться, абѵегват Гогіи- 
пат, на несчастіе; с. бе ге аіі^иа. 

оовдивѳііо, бпів, /. [сопциегог] гром¬ 
кая жалоба, сильное обвиненіе, 

оогщиѳвіщв, рагіср. гл. сопциегог. 
оогщиѳвіив, ив, т. [со^иегог] жалоба, 
плачъ. 

ооп-диіѳвоо, диібѵі, ^иібіит, 8. 1) от¬ 
дыхать, с. апіе ііег солГесіиш; с. ех 
(аЬ) ошпіЬив тоіевііів (отдых, отъ, 
послѣ); Ь) = пріостанавливаться, пре¬ 
кращаться, паѵі^аііо, тесіі^аі с.; 2) 
успокоиваться, алішив с.; поп раіі 
аіщиет сопциіевсеге, не давать кому 
покоя; с. іп ге аі^иа = находить 
успокоеніе въ чемъ-л.: с. іп віибіів, 
іп атоге Іпо. 

ооодиіго, віѵі, вИшп, 8. ^иаего] 1) 
пріискивать, повсюду искать чтобы 
собрать, набрать, с. паѵев, восіов, ѵе- 
іега ехетріа; 2) прилежно, ревностно 
искать, аііциет, аіщиіб; с. аіідиіб 
всеіегів, искать случая совершить 
преступленіе. 

оовдиіиііе, аЛѵ. [сопдиівііив] изыс¬ 
канно. 

оопчиІвіііо, опія, /. [сопдиіго] пріис- 
квваніе, стараніе собрать, набрать, 

оовдиівііог, бгів, т. [соп^щ^о] набор¬ 
щикъ, вербовщикъ. 

оопфіівііив, рагіср. гл. сопциіго; 2) 
оф. изысканный, отборный. 

ООПГ-, см. СОГГ-. 
оопваѳріо, см. оопяеріо. 
оопваіиіаііо, бпів, /. [сопваіиіо] при- 

вѣтствованіе, привѣтствіе (многихъ), 
ооп-ѳаійіо, 1. привѣтствовать (о мно¬ 
гихъ), аі^иеш; с. іпіег ве (другъ 
друга); с. а1щиет ге^ет (какъ ца¬ 
ря). 

оопвапѳвоо, пиі, — 8. [валив] выздо¬ 
равливать. 

ооп-вап&тіІпѳгів, аф. единокровный, 
родной; отт. а) еиЬеі. -веив, і, т. и 
-пеа, ае, /. братъ, сестра; Ь) сопвап- 
$иіпеі, бгшп, т. родственники, 

сопвапртіпііав, ѣііз, /. [соизап#ш- 
пеив] кровное родство. 

Сопвапив = Сотрвапив, см. Сотр- 
ва. 

ооп-ѳаиоіо, 1. тяжело ранить. 
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соп-воеіѳгаіив, аф. злодѣйскій, нече¬ 
стивый. 

ооп-воеіёго, 1. осквернять преступле¬ 
ніемъ. 

ооп-всѳпсіо, бі, 8шп, 3. [эсап(1о] всхо¬ 
дить, топіев, на горы; с. едшіт, ід 
едиит, сѣсть ?& л.; с. паѵет, іп па- 
ѵет или сопвсепбеге = сѣсть на к.; 
с. Тагепіо, сѣсть на корабль въ Т. = 
отправиться изъ Т., с. іп Зісіііат = 
отправиться въ С.; с. сіаввет =■ с. 
паѵет. 

сопвоепвіо, бпів, /. восхожденіе см. 
ООП8СѲПСІО. 

оопѳоіѳпііа, ае,/. [сопвсіо] 1) свѣдѣ¬ 
ніе, знаніе (о чемъ), ріпгіат, апіав 
ІіЪегіі; с. соіцигаііошв, о заговорѣ; 
Ь) сопсгеі. кругъ людей, знающихъ 
о чемъ-л. диіа потеп тешп іп соп- 
всіепііа І8ііив іасіі аибіѵіі?; 2) созна¬ 
ніе, виае іпѣгтііаіів, рессаіогит, бе 
сиіра; В) совѣсть, с. Ъопа, гесіа, чис¬ 
тая с., с. таіа. 

Оопвоіп(іо, всібі, всівзшп, 3. разор¬ 
вать, ѵевіет, ерівіоіат; ігор. с. аіі- 
диет, обругать кого; с. віЬИів аіі- 
диет, освистать кого. 

оопвсіо,-4. вѣдать эа собою, чув¬ 
ствовать себя виновнымъ, піі віЪі с., 
не знать за собою никакой вины. 

ооп-воіѳсо, всіѵі, всііит, 3. 1) (рѣдко) 
вмѣстѣ опредѣлять, Ьеііига; 2) соп- 
всівсеге (віЫ) аіідиіб, присудить себѣ 
что-л.; с. віЬі ехіііит, обречь себя на 
изгнаніе, с. (ѳіЬі) тогіет = лишить 
себя ЖИ8ВИ; с. Гасіпив іп ее, совер¬ 
шить преступленіе; 3) = соглашать¬ 
ся, іп іііо ипо Іаибапбо сопвсіегппі. 

ооіівоіѳвав, рагіср. и. сопвсішЗеге. 
оопеоіив, аф. [соп-всіо] 1) знающій 

(вмѣстѣ съ кѣмъ о чемъ), с. аіісиі іа- 
сіпогів; с. ?асіпогі аіісіуив, з. о чьемъ 
преступленіи; с. диае ^егапіиг, з. о 
томъ, что дѣлается; отт. виЬві. соп- 
всіив и сопвсіа, соучастникъ, -ница; 
с. соіцигаііоііів, соучастникъ въ заго¬ 
ворѣ, сообщникъ, соумышленникъ; 
2) сопвсшв віЬі, знающій о себѣ, за 
собою знающій что-л.; ппіііив іфи- 
гіае віЬі сопасіив, незнающій за со¬ 
бою никакой вины; с. вит, те шш- 
диат іиівве —, знаю о себѣ, что я=; 
тепз сопвсіа гесіі = чистая со¬ 
вѣсть. 

ооп-вогіЪо, рві, рішп, 3.1) записывать, 
вносить въ списки, отт. іегт. і. а) 
набирать, составлять, Саеваг биав іЪі 
Іе^іопев сопвсгірвіі; сепіпгіае ігев 
едиііпш сопвсгіріае випі; Ъ) раігев 
сопвсгіріі = сенаторы (собств. раігев 
еі сопвсгіріі т. е. и вновь приписан¬ 
ные въ сословію сенаторовъ въ 510 г. 

до Р. X.) отт. роН. сопясгіріпв, і, 
т. сенаторъ; 2) написать; сочинять, 
НЬгпт, Іе&ет, ерівіоіат, бе диіЬив еі 
1е$і еі ірве сопясгірві; В) роёі. испи¬ 
сывать, аіідиіб. 

оопѳсгірііо, бпів, /. ГсопвсгіЪо] сочи¬ 
неніе, составленіе; Гаівае сопвсгірііо- 
пев диаевііопит = поддѣлка допрос¬ 
ныхъ протоколовъ. 

еоп-вёсо, весиі, весішп, 1. разрѣзать, 
изрѣзать. 

оопвѳсгаііо, Спів, /. Гсопвесго] 1) освя¬ 
щеніе, посвященіе; о) с. сарііів аіісп- 
^пв, обреченіе кого на погибель; 2) 
обоготвореніе, причисленіе къ богамъ 
(Тае). 

оопѳёсто, 1. [васго] 1) освящать, объ¬ 
являть священнымъ, посвящать (бо¬ 
гамъ), Іосив сопвесгаіпв (орро*. рго- 
Гапив); с. ѵеіегет СалЬа^тет (чтобы 
лишить бывшихъ жителей возможно¬ 
сти вновь поселиться на зтомъ мѣ¬ 
стѣ); с. аебет Лоті, с. аіідиіб товіз; 
отт. с. сариі аНсфив = обречь кого 
на погибель; ігор. с. ее раігіае, жер¬ 
твовать собою для блага отечества; 
2) причислять къ богамъ, обоготво¬ 
рять, аіідиет; Котиіив сопвесгаіив 
еві; 3) с. аіідиіб іттогіаіііаіі и (аЬв) 
сопвесгаге = увѣковѣчить, обезсмер¬ 
тить, тетогіат потіпів впі атріівві- 
тів топптепіів; Восгаіів гаііо біврп- 
іапбі РІаіопів тетогіа еі Іііегів соп- 
весгаіа. 

оопвѳсі&гІив, аф. [сопвесіог] послѣде- 
вательный, Шиб ѵего тіпіте с.; отт* 
виЪві. -іа, опт, п. заключенія, выве¬ 
денныя изъ предъидущаго. 

оопѳесШіо, бпів,/. [сопвесіог] стрем¬ 
леніе, домогательство. 

оопвѳоіівігіх, Ісів, /. [сопвесіог] послѣ¬ 
довательница, стремящаяся (къ че- 
му-л.), ѵоіпріаіів. 

оопвесііо, Спів, /. [сопвесо] разрѣза¬ 
ніе, разсѣканіе, рубка. 

ооп-зѳсіог, 1. сіероп. 1) постоянно, не¬ 
отступно слѣдовать, аіідиет, за кѣмъ; 
ігор. с. тегЪа, придерживаться сл.; с 
аіідиіб ітііапбо, тщательно подра¬ 
жать; 2) гнаться за —, преслѣдовать, 
Ьовіев, Іириш; Ь) ігор. стремиться, до¬ 
могаться, с. орев еі роіепііат, аЬегіа- 
іет огаііопів. 

оопнѳсйііо, бпів,/. [сопведиог] 1) слѣд¬ 
ствіе; ЬаЬеі (аіГегі) сопвесиііопет то- 
Іиріаіів, имѣетъ слѣдствіемъ, достав¬ 
ляетъ удовольствіе; 2) послѣдователь¬ 
ность. 

оопвесиіие, рагіср. гл. сопведпог. 
ооп-вѳпевсо, ппі, — 3. 1) старѣть, со- 

старѣваться; 2) ігор. дѣлаться сла¬ 
бымъ, безсильнымъ, терять значеніе, 
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с. т&егоге еі Іасгітіѳ; Іезез сопведев- 
СПДІ. 

сопвепвіо, бдів,/, [сопведііо] 1) согла¬ 
сіе, единомысліе, віпртіагів отпіит с.; 
с. всеіегаіа (о заговорѣ); с. п&іиг&е 
(гармонія); 2) еопсгі. сообщничество, 
сообщники, зІоЪив сопвепяіопів. 

оопвепвив, ив, т. [сопвепііо] согласіе, 
единодушіе, общее мнѣніе, отпішп, 
орііт&іит, вепаіиз; (аЫ.) сопвепви = 

съ общаго согласія: аіщиіб іасеге. 
оопвѳпі&пѳгів, адо. [сопвепііо] соглас¬ 
ный, соотвѣтственный, сот ге аіщпа 
или гѳі аіісш; сопвепіапепв віЬі ѳві 
= не противорѣчитъ саном у себѣ; 
(ітрегв.) сопвепіапешп еві, сообразно 
съ здравымъ смысломъ, прилично. 

Сопвепіев <Ш, назывались у римлянъ 
12 главнѣй ш. боговъ (= би тауопип 
зепііпт). 

Сопяепііа, ае, /. городъ въ южн. Ита¬ 
ліи; отт. Сопвепіапив, аф. и *нМ. 
-ііпі, бгшп, т. жители г. К. 

ооп-мпйо, вепві, ведвшп, 4. 1) быть 
согласнымъ, соглашаться, сот аіцпо 
бе ге аіідпа, с. аіісиі, іпіег ее; с. ід, 
аб — соглаш. насчетъ, касательно 
чего-л.; с. віЬі = быть послѣдователь¬ 
нымъ, не противорѣчитъ самому се¬ 
бѣ; вепаіпв с. ЬеІІпт, с. соглашается 
на в., одобряетъ в.; сопвепват еві іп 
еат гет (согласились); 2) сговари¬ 
ваться, составлять заговоръ, сопіга 
аііцпеш; с. аб огЬет іпсепбепб&т. 

ооп-ябріо, верві, веріит, 4. огоражи¬ 
вать, &&пш, Іосшп; отт. виЬві. сод- 
аеріит, і, п. ограда, 

оопи&іиѳпв, іів, рагіср. и. соп8е^иог; 
2) оф. соотвѣтствующій, приличный, 
согласный съ здравымъ слысломъ; 
отт. виЬві. сопвециепв, іів, п. слѣд¬ 
ствіе, выводъ. 

оопведиѳпіііц ае, /. [соивециог] по¬ 
слѣдованіе; с. еуепіопип (= рядъ], 

ооп-в&іиог, сПіив (дииіив) в., в^ш, 8. 
Лерон. 1) слѣдовать (непосредственно) 
аіщиет, за кѣмъ; Ьав іат рговрегаа 
гев сопвесиіа еві виЬііа тиіаііо, вне¬ 
запная перемѣна послѣдовала эа — ; 
біев, ашшв сопвеяпепв, слѣдующія 
день, годъ; отт. в) преслѣдовать. 
Ьовіев, геііциав соріав Неіѵеііогшп; Ь) 
слѣдовать, подражать, вепіепііат аіі- 
сіуив, ешп тогет; 2) догонять, аіі- 
диет; с. аіциет ге аіідиа = срав¬ 
няться съ кѣмъ въ чемъ-л.; отт. а) 
достигать, діогіат, орѳв ^иат т&хі- 
тав, ша^івігаіош, ргіяііпат бі&піід- 
іет; с. аііциіб біседбо, достигнуть 
чего рѣчью; с. аіщиіб іп бісепбо, до¬ 
стигнуть извѣстно! степени совер¬ 
шенства въ краснорѣчіи; с. аіідшб 

ѵегЬів, вполнѣ выразить что; Ъ) по¬ 
стигать, вітііііибіпет тегі, оптев Шо¬ 
тт сопаіив, с. аіщиіб соіцесішѣ (со¬ 
ображеніемъ = догадаться]. 

1. ооп-вёго, вбѵі, вііпт, 8. 1) засѣвать, 
засаживать, адгов, іпвпіа сопвііа раі- 
тів; 2) роН. сѣять, сажать, агЬогев. 

2. ооп-вего, вепхі, вегішп, 8. 1) спле¬ 
тать, соединять, совокуплять, аіщиіб 
геі аіісиі, аііциіб ге аіщиа, что съ 
чѣмъ; отт. с. ѳегтопев = разговари¬ 
вать; с. ѵігпш ѵіго, агтів агта = сом¬ 
кнуть ряды; 2) с. топит (тапив) сит 
аіідио = схватиться, вступить съ 
кѣмъ въ рукопашный бой; с. раз¬ 
даю, ргоеііит, начать сраженіе; (аЬе.) 
дауів содвегіа, кор. завязавшій дѣло, 
вступившій въ бой; отт. іегт. і. въ 
яз. юрид. ех ^пге шалит с. = требо¬ 
вать (кого) передъ судъ. 

оопяѳгіѳ, оое. связано, въ связи. 
ооп-зѳгѵа, ае, /. соучастница въ раб¬ 

ствѣ, сонево львица. 
оопиегѵбііо, бдів,/. [сопвегѵо] 1) со¬ 
храненіе, сбереженіе, Ьодогит, іги- 
Зит; 2) соблюденіе, бесогів. 

оопвѳгѵаіог, бгів, т. и -ігіх, Ісів,/. 
[сопвегѵо] сохранитель, -ница; спаси¬ 
тель, -ница. 

ооп-вегѵо, Ь 1) сохранять, сберегать, 
гет іатіііагет; Ь. Ьовіев, пощадить 
вр.; 2) соблюдать, Іе^ев, іпбисіав; 
с. Ибет, быть вѣрнымъ, сдержать 
слово. 

ооп-вѳгѵив, і, т. соневольникъ, со¬ 
участникъ въ рабствѣ, 

ООП86ИЗОГ, бгів, т. [сопвібо] сидящій 
возлѣ, рядомъ: а) сосѣдъ (8а столомъ, 
въ театрѣ); Ь) засѣдатель (въ судѣ). 

оопвеявшц ив, т. [сопвібо] собств. си¬ 
дѣніе вмѣстѣ, отт. засѣданіе, со¬ 
браніе. 

ооа8І(Іег&іііег, аЛѵ. » сопвібегаіе. 
оопвісіѳг&іб, айо. [содвібѳгаіив] осмо¬ 
трительно, съ размышленіемъ, обду¬ 
манно. 

ООПНІсІѳлШо, бдів, /. [сопвібего] 1) 
разсматриваніе, созерцаніе; 2) раз¬ 
мышленіе, соображеніе, обслуживаніе. 

оопнісіѳг&іин, рагіср. м. сопвібего; 2) 
обо. тщательно обдуманный, сопві- 
Ііит, ^асіпт; 2) (о предм. одуюеел.) 
осмотрительный, осторожный, сопві- 
бегаііог Г&сіив Саев&г. 

Ооп-вШёго, I. 1) разсматривать, агзед- 
іпт, аіщпет; 2) Ігор. обдумывать, 
соображать, аІЦиіб, сшп аіщио бе ге 
аііциа. 

ооп-вісіо, вббі, веввиш, 8. 1) садиться, 
іп шпЪга; (о войскѣ) =* расположиться: 
вдЪ тодіе, ігапв Интел; Ъ) поселить¬ 
ся, іп ІІЪіопші ИдіЬив, Адііі; ігор. 
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аіідпіб сопвебіі іи тепіе, укорени¬ 
лось, запечатлѣлось; с. іп ѳа тебіо- 
сгііаіе (остановиться); 2) осѣдать, опу¬ 
скаться, обрушиваться, іегга, пгЪв с. 
Ъ) ігор. уменьшаться, проходить, пре¬ 
кращаться, сопвебіі Іпгог; с) оканчи¬ 
ваться, ѵагіе сопвібаі ,)ипсііо ѵегЬо- 
гшп. 

оопві$пЭДо, бпіз, /. [сопві#по] пись¬ 
менное доказательство, документъ. 

ооп-ѳі&по, 1. 1) прикладывать печать, 
запечатывать, сопзі#паіа ошпіа аб 
вепаіит тші; ІаЪиІае ві#пів Ьотіпшп 
поЫІіит сопвідпапіиг; б) ігор. засви¬ 
дѣтельствовать, подтверждать, удо¬ 
стовѣрять, апіщшіав іоі гаопитепііі 
сопаі&паіа; 2) с. Іііегів или (аба.) соп- 
ві^паге, записывать, аіідпіб; ігор. по¬ 
сопев іп апішів диаві сопві$паіае. 

ООПвШ&гІив, оф. [сопаіііпт] совѣтую¬ 
щій; отт. *иЪ$і. -іпз, іі, т. а) совѣ- 
тователь, совѣтникъ; Ъ) толкователь, 
с. ^оѵіа, воли Ю. 

оопвіііаіог, огів, т. [сопвіііог] совѣ- 
тователь. 

ООПбШог, 1* Зероп. [сопаіііит] совѣ¬ 
товаться, сшп аіідио. 

оопвШшп, іі, п. 1) совѣщаніе, обсуж¬ 
деніе, іпіегеаве агсапів сопаіііів, при¬ 
сутствовать при тайныхъ совѣщ.; іп 
сопвіііит Гегге аІЦаій, сдѣлать что 
предметомъ совѣщ.; диаві сопвіііі гев 
віі, какъ-будто дѣло требуетъ об- 
сужд.; (о преторп) тіііеге Цибісев) 
іп сопаіііит = пригласить с. совѣ¬ 
щаться о чемъ; 2) собраніе, совѣтъ, 
соптосаге с., ЬаЬеге с.; риЫісшп с. = 
сенатъ; с. савігепве, военный с. 8) 
совѣтъ (который дается кому) Дате 
аіісиі с., іиѵаге аіідиет сопвіііо; 
сеге аіідиіб бе сопвіііо аіісіуив (по- 
совѣту); 4) планъ, намѣреніе, рѣше¬ 
ніе, с. с&Шбшп, герепііпит; с. сареге, 
іпіге = рѣшиться; ео сопвіііо иі — 
съ тѣмъ намѣреніемъ чтобы — ; соп¬ 
віііо = съ намѣреніемъ, съ умы¬ 
сломъ; Ь) = военный планъ, военн, 
хитрость; 6) благоразуміе, предусмо¬ 
трительность, хпа^оге віибіо диат соп¬ 
віііо, ѵіг та^пі сопвіііі, ЬагЬагів с. поп 
бейііі. 

ооп-вітШя, е. аЗу совершенно похо¬ 
жій, аіісиі. 

еопвіріо,-8. [варіо] быть въ пол¬ 
номъ умѣ, въ совершенной памяти. 

ООП-8І8ІО, віТіі, віііит, 8. 1) становить¬ 
ся, іп шито, сопіга, рові аіідиет; па- 
ѵев повігів абѵегвае сопвіііегипі (ста-* 
ля противъ); ігор. с. ѵегЪіз сит аіі- 
дио, согласоваться съ кѣмъ; 2) оста¬ 
навливаться, со&еге аіідиет с., заста¬ 
вить кого останов.; иігадие асіеѳ с.; 

поп р&іііог с. Ьовіеа; отт. а) іЪі рое- 
па сопаівііі, на этомъ останавливает¬ 
ся, этимъ ограничивается н.; Ъ) оста¬ 
ваться, іп пгЬе пе$оііапбі сапва; с) 
переставать, прекращаться, прохо¬ 
дить, отпів абтіпіаігаііо ЬеІІі с.; іга 
сопвііііі; 8) стоять твердо, держаться, 
поп сопвівіепв іп Іосо; ігор. сопвііііі 
іп бісепбо = настоялъ на своемъ; 
пиііо ,)ибісе соадівіеге роіеві (вы¬ 
играть дѣло); сопаіііит сопвівііі, твер¬ 
до рѣшено; с. 1іп$и&, тепіе =• вполнѣ 
владѣть —; 4) с. іп (ех), состоять 
изъ, основываться на—, псіив еогиш 
іп І&сіе с.; Ъопит отпе с. іп Ьопевіа- 
1е; ваіиа орііті сціиадие сопвівііі іп 
іііо, зависитъ отъ него; б) (состоять) 
= существовать, бывать, ашшпа іпіег 
поз оГйсіа соп8І8Іпп1; Ъіпі огаіогев ѵіх 
віп^иііа аеІаІіЬиа сопаіаіеге роавипі. 

сопвіііо, бпів, /. [сопвего] засѣваніе, 
насажденіе. 

оопѳііог, огів, т. [сопвего] сѣятель, 
насадитель. 

оопвііага, ае,/. = сопвіііо. 
оопвііиа, рагіср. и. сопвего. 
ооп-воЪгіпов, і, іи. и -Ьгіпа, ае, /. 1) 
двоюродный братъ, двоюр. сестра 
(оообл. по матери); 2)=родстве вникъ, 
-нида. 

оопвооіаііо, бпів, /. [сопвосіо] соеди¬ 
неніе, связь, союзъ. 

ооп-вооіо, 1. дѣлать общимъ, дѣлить¬ 
ся (съ кѣмъ чѣмъ-л.), гет іпіег ее, 
отпіа сит аіідио; сопвосіапі ге&пшп 
= соглашаются царствовать вмѣстѣ; 
с. іщигіат сит аіідио (учнннть вмѣ¬ 
стѣ съ кѣмъ); с. сопвіііа сит аіідпо, 
соединиться съ кѣмъ; сопвосіаіпв сот 
аіідио, находящійся въ связи, въ со¬ 
юзѣ съ кѣмъ; гее, ѵоіппіав сопвосіаіа 

(общій); с. ее, соединиться. 
оопвоІаЬШв, е, аЗ$. [сопвоіог] 1) утѣ- 
швмый, котораго можно утѣшить; 2) 
асі. утѣшительный. 

оопвоі&ііо, бпів,/. [сопвоіог] 1) утѣ¬ 
шеніе, хпаіогшп, въ несчастій; с. 1і- 
тогів=ободреніе; 2) утѣшительное 
слово, утѣшит. письмо. 

оопвоі&іог, огів, іи. [сопвоіог] утѣши¬ 
тель. 

сопвоіаіогіив, оф. [сопвоіаіог] утѣ¬ 
шительный. 

сопвоіог, 1. Зероп. 1) утѣшать, аіідиет 
бе (іп) ге аіідпа; с. ее ге аіідиа; 2) с. 
а1ідиіб=облегчить, смягчить что-л., 
боіогет аіісиіив, бевібегіит; 3)=обо- 
дрять, аіідиет. 

оопяопапв, іів, аЗ$. [сопвопо] соглас¬ 
ный; отт. виЬві. /ет. д. (ас. Іііега) 
согласная буква. 

ооп-вбпо, ппі, 1. вмѣстѣ или гром- 
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ко звучать, раздаваться, ііЫае сопво- 
папі; сопаопаі пешие вігерііи (огла¬ 
шается; 2) ігор. согласоваться, іпіег 
ае, аіісиі іп те аіщиа; сіатог сопво- 
пав8, единогласны! к.; Ъ) сходство¬ 
вать. 

ооп-вопшц аф. 1) созвучный, соглас¬ 
ный, сіапдог; 2) ігор. соотвѣтствен¬ 
ный, приличный. 

ооп-вбріо» 4. усыплять. 
соп-вогв, іів, аф. 1) владѣющій имѣ¬ 
ніемъ, наслѣдствомъ вмѣстѣ (съ 
кѣмъ), ігев йгаігев сопвогіев; отт. 
роёі. а) $иШ. братъ или сестра; 
6) оф. родной, родственный, вап^иіа; 
с. ресіога = братья или сестры; 2) 
участвующій, причастный; виЬеі. со¬ 
участникъ, сотоварищъ, с. геі аіі- 
сфпв; с. тесшп іііогит іетрогпт, с. іп 
іигіів; с. Котиіі (соправитель); Ь)роН. 
общій, іесіа с. 

оопвогііо, бпів, /. и -іішп, іі, п. 
[сопвогв] соучастіе, сотоварищество, 
общность. 

1. оопврѳсіив, иа, т. [сопврісіо] 1) 
взоръ; сайеге іп сопвресішп, пред¬ 
ставляться вз., быть виднымъ; евве 
іп сопаресіп аіісфив, быть въ виду, 
предъ глазами; ѵепігѳ іп сопвресішп 
аіісщив, представиться кому; ашіііеге 
аіщивт е соояресіи, потерять кого 
изъ виду; іп сопвресіи аіісщив, пе¬ 
редъ глазами, въ присутствіи; с. еві 
іп Сарііоііпт, видъ на К.; Ь) ігор. 
Ьеііпш аііші егаі іп сопвресіи (въ 
виду); с. еі содпіііо паіигае (созер¬ 
цаніе); 2) (рам.) сопвресіи впо ге- 
вѣіѣиіѣ ргоеНшп = своимъ присут¬ 
ствіемъ, соболе. тѣмъ, что ею уви- 
дѣли; 8) видъ, наружность, с. іііп- 
вігіог. 

2. сопвресіав, рагіср. гл. сопврісіо; 
2) аф. видный, видимый, Ішпаіпв 
Ъовіі с.; Ь) бросающійся въ глаза, за¬ 
мѣчательный, удивительный, гее. 

оопврегдо, ві, вшп, 9. [враг^о] 1) 
опрыскивать, окроплять, агав вап- 
виіпе; Ь) осыпать, усыпать, с&риі 
Таигі віеііів сопврегвиш; ргаіа Йогі- 
Ъив с.; ігор. с. огайопет ѵегЪогшп 
диаві ЙогіЪив; 2) (рѣдко) прыскать, 
сыпать, аіщиій. 

сопвріоіѳпсіивц аф. [сопврісіо] достой¬ 
ный вниманія, достопримечатель¬ 
ный. 

ооп-вріоіо, врехі, вресішп, 8. 1) уви¬ 
дѣть, замѣтить, а1і<іпет в$гейіепіет, 
тОііея йшпеп ігапвіаве; 2) = смо¬ 
трѣть, с. впгвшп Іп соеіпш; ігор. 
ю$шпп іііші с. огішп воіів (= обра¬ 
щено); 8) сопврісі, бросаться въ гла¬ 
за, обращать иа себя вниманіе, иі іп 

пеиігат рагіет сопврісі роввеі (вп- 
реііех); см. сопврісіепбив. 

оопврІоог, 1. сйроп. [сопврісіо] уви¬ 
дѣть, замѣтить. 

оопврісшиц аф. [сопврісіо] 1) види¬ 
мый, замѣтный; 2) ігор. обращающій 
на себя вниманіе, замѣчательный, ге 
аіідиа, чѣмъ-л. 

сопврігаіе, а<к>. [сопвріго] едино¬ 
душно. 

оопврігаііо, бпів, /. [сопвріго] 1) со¬ 
гласіе, единодушіе, отпішп Ьопотт; 
2) заговоръ, мятежъ. 

оопярігаіия, см. сопвріго, 1 и 2. 
1. ооп-вріго, 1. 1) (роёі. рѣдко) вмѣстѣ 
звучать, вмѣстѣ раздаваться, согпиа 
сопврігапі; 2) ігор. быть согласнымъ, 
согласоваться, соединяться, сот аіі- 
^ио; ророіпв К. сопврігаі ай ПЬегап- 
йат гетрпЫісат; Ь) тайно сговари¬ 
ваться, составлять заговоръ, іп сае- 
йет аіісіуив, ай гев поѵав; отт. соп- 
врігаіив, сговорившійся: сопврігаіае 
рагіев, и еыЬеі. = заговорщикъ. 

2. ооп-вріго, 1. [вріга] 1) свивать, свер¬ 
тывать; 2) — смыкать ряды (Сам. 
В. С. 8, 46) тііііев сопврігаіі = стол¬ 
пившіеся—или = апіто сопврігапіев, 
см. выше сопвріго, 2. 

ооп-вропвог, бгів, т. принявшій на 
себя поручительство вмѣстѣ съ дру¬ 
гимъ — сопорука. 

ооп-врио, пі, йішп, 8. заплёвывать. 
ооп-врйіо, 1, плевать на —, аіі- 
циета. 

оопві&пѳ, Іів, рагіср. гл. сопвіо; 2) аф. 
постоянный, неизмѣнный, сопвіап- 
1ів8Ітов тоіив Іопае; сигвов сѳгіі еі 
сопвіапіев; Ь) одинаковый, согласный, 
гипюгев с.; с. іа та, единогласная м.; 
тетогіа Ьіупв аппі рагшп сопвіапв 
еві, извѣстія этого года несогласны; 
с) твердый, вѣрный себѣ, послѣдо¬ 
вательный, степенный; Ьото с.; іэ 
іиіі отпіит сопвіапііввітив; аеіав с. 
зрѣлый возрастъ; іпішіспа с., упор¬ 
ный в. 

оопвіапіѳг, Ыѵ. [сопвіапв] постоянно, 
неизмѣнно, сопйсеге ѵісівзіішішев с.; 
2) одинаково, согласно, с. пипііаѵе- 
гипі* 8) стойко, твердо, съ твердостію, 
а#еге, боіогет іегге; с. ри^паге, ср. 
упорно. 

сопвіапііа, ае, /. [сопвіапв] 1) неиз¬ 
мѣнность, постоянство, віеііагшп, 
движенія звѣздъ; 2) согласіе, йісіо- 
шш отпішп іасіогитдие, с. іпіег 
аидигев; 8) постоянство, твердость, 
стойкость, настойчивость, с. апіті, 
орри&папйі, с. Котапа. 

оопѳіаі, см. сопвіо. 
оопвіегпйііо, бпів, /. [сопвіегпо] 1) 
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смущеніе, испугъ; 2) смятеніе, воз¬ 
мущеніе. 

1. сопвіето, 1, 1) испугать, привести 
въ ужасъ, аіщиет; Ъовіев іп ілідат 
сопвіетаіі випі, н. пораженные стра¬ 
хомъ бѣжали; 2) смутить, привести 
въ замѣшательство, таігопае сопвіег- 
паіае; сопвіегпагі апіто, оторопѣть; 
8) возмущать, подстрекать, согуигаіов 
а<3 агша. 

2» ооп-віѳгпо, вігйѵі, вігііит, 8. 1) 
устилать, покрывать, Іогшп согрогіЬиа 
сіѵіит сопвігаіит; ігор. с. таге па- 
ѵіЪив; отт. паѵів сопвігаіа = судно 
съ палубою; сопвігаіа (псиіг.) ропііит 
= настилка мостовая — мосты; 2) 
(рѣдко) сбивать, низвергать, віаіиав, 
8І#па. 

ооп-вііро, 1. плотно сжимать, стѣс¬ 
нять; сопві. ве, столпиться. 

оопвіііао, иі, Иіпт, 8. [віаіио] 1) ста¬ 
вить, помѣщать, класть, аіциет апіе 
агат, аіщиісі апіе ре<іев аііссцив; с. 
агта іп іетріо; с. паѵев іп аііо = 
стать на якорь; с. а#теп или ві$па = 
остановиться съ войскомъ; Ь) = вы¬ 
строить, расположить, Іе&іопев рго 
савігів, ресіііев іп соііе, сіаввет арп(і 
Баіатіиа; с) поселить, водворить, ріе- 
Ьет іп а^гів риЫісів; усгронвать, 
учреждать, сопсогсііат, ^шіісіит, ра- 
сет; с. роіевіаіет (Іесетѵігаіет (учре¬ 
дить); с. <Зотісі1іит віЬі=•поселиться; 
с. аисіогііаіет віЬі, составить, прі¬ 
обрѣсти; с. атісіііат сот аіцио, за¬ 
ключить др.; Ъ) устроввать, приводить 
въ порядокъ, гет ГатШагет, СЬегво- 
певпт, гетриЫісат (дѣла Хере., дѣла 
государства); с) учреждать, основы¬ 
вать, строить, савіеііа, игЬет, іиггев, 
тоепіа; 8) постановлять, опредѣлять, 
(ііет соі^иіо, вш$и]ів Йпет ітрегіі, 
ргеііит йгитепіо; <3іе сопвіііиіа; Ъ) 
= рѣшиться, сопвіііио аЬіге или иі 
аЪеат. 

оопвііійііо, бпів, /. [сопвіііио] 1) уста¬ 
новленіе, учрежденіе, с. геіідіопит, 
свящ. обрядовъ; Ъ) (сопсг.) поста¬ 
новленіе; 2) состояніе, саовае; Ь) = 
сложеніе, согрогів; с. йппа. 

оопвііійіог, бгів, т. [сопвіііио] учре¬ 
дитель; распорядитель. 

сопвііійішп, і, п. [сопвіііио] 1) поста¬ 
новленіе, опредѣленіе; 2) условіе, 
договоръ, Гасеге с., ЬаЬеге с. сит 
аіцио. 

ооп-віо, віііі, вШит, 1. 1) стоять твер¬ 
до, неподвижно, оставаться неизмѣн¬ 
нымъ, одинаковымъ, асіев сопвіаі; 
сопвіаге іп вепіепііа, ост. при своемъ 
мнѣніи; соіог еі поп сопвіаі = онъ 
перемѣняется въ лицѣ; с. тепіе = 

быть въ памяти, быть въ своемъ 
умѣ; шітегив Іе^іоппт сопвіаі (тоже, 
не измѣнилось); йбев ееіегів сопвііііі 
= прочіе остались вѣрными; 2) с. 
сит аІЦиа ге или аіісиі геі, согласо¬ 
ваться съ — ; с. віЬі, не противорѣ- 
чить самому себѣ, быть послѣдова¬ 
тельнымъ; с. Ьишапііаіі виае, не из¬ 
мѣнять, оставаться вѣрнымъ — ; Ъ) 
гаііо сопвіаі, счетъ вѣренъ; 8) быть 
извѣстнымъ, не подлежать сомнѣ¬ 
нію, еі іасіит еі потеп сопвіаі; особл. 
ітрегв. сопвіаі іпіег отпев, всѣмъ 
извѣстно; сопвіаі Яе аіциа ге, сопвіаі 
тіЫ, отпіЬпв; Ъ) сопвіаі ари<І апітпт 
или с. тіЬі (а1щиМ Гасеге), я твердо 
рѣшился; 4) сопвіаге ех (<Іе) или с. ге 
а1щиа, состоять изъ — : Ьото сопвіаі 
ех апіто еі согроге; ѵісіогіа с. іп 1е- 
#іопит ѵігіиіе = зависитъ отъ — ; 6) 
стоить, іііа гее с. диайгш#епіів тіііі- 
Ьив; с. та#по, дорого ст.; с. іапіі, 
столько ст.; Ьос оопвіаі ^гаіів, это 
ничего не стоитъ; ігор. іапіо Яеігі- 
тепіо іііа ѵісіогіа с.; 6) (рѣдко) = 
существовать, апіЦшввіті, ^аогшп 
вегіріа сопвіапі. 

оопиігаіив, см. сопяіегпо, еге. 
оопвігіоіив, рагіер. %л. сопвігіп$о; 2) 
ад$. ограниченный, малый, 

оопвігіпво, вігіпхі, вігісіит, 8. 1) стя¬ 
гивать, связывать, вагсіпат, тапив, 
аініиет (связать); 2) ігор. сдержи¬ 
вать, удерживать, обуздывать, аіі- 
дпет; с. вееіпв вирріісіів; Ъ) выра¬ 
жать вкратцѣ, вепіепііат аріів ѵег- 
Ьів; огаііо сопвігісіа, р. сжатая, 

оопвігаоііо, бпів, /. [сопвігпо] 1) со¬ 
ставленіе, сложеніе; Ъ) построеніе; 
2) (въ рииі.) соединеніе, связь, ѵег- 
Ъогпт. 

ооп-вігио, вігихі, вігисіит, 8. 1) сла¬ 
гать, собирать, асегѵов шшогшп, 
тиііав гев; 2) составлять, создавать, 
строить, типаит, паѵет. 

оопвіиргаіог, бгів, /. т. [сопяіпрго] 
осквернитель. 

ооп-8іарго, 1. обезчестить. 
Сопви&На, см. Сопвив. 
оопвиавог, бгів, т. [сопвиабео] совѣ- 
тователь. 

ооп-вййо, 1. сильно потѣть. 
оопвие-І&СІо, іГбсі, Гасіит, 3. прі¬ 

учать, аіщиет. 
ооп-виѳвоо, вибѵі, вибіит, 8. 1) при¬ 

выкать, Гасеге аЛщиій; с. сит аіідио 
= сойтись, подружиться съ кѣмъ; 
часто рег/. сопвибѵі, = воіео, имѣю 
обыкновевіе, а1щиі<] Гасеге; віеиіі іп 
ваегів Йегі сопвиеѵіі, какъ обыкно¬ 
венно дѣлается, бываетъ —; 2) ігапв. 
пріучать, аіідиеш. 
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сопвиѳішіо, іпів, /. [сопяиевсо] при¬ 
вычка, обыкновеніе, обычай, рго (ех) 
сопзиеіибіпе, по обыкнов., по обы¬ 
чаю; аб поаігат с., по нашему обы¬ 
чаю; гее ѵепіі ід сопвиеіибіпет, во¬ 
шло въ обыкновеніе; 2)=знакомство, 
обхожденіе, ЬаЬеге с. сот аіщио, 
сит тиііів (водиться съ —); Ь) с. 
ерізіоіагит, переписка. 

ООП8ПѲІШЦ адл. [сопаиевсо] 1) при¬ 
вычный, обыкновенный; геа, ѵегЬа; 
2) привыкшій, бісеге с.; геі аіісиі, 
къ чему-л. 

ООПвиІ, Шіа, т. консулъ; аЫаі. съ при¬ 
бавленіемъ имени собств. для означенія 
года: М. Меаааій еі М. Ріаопе сова. 
(сопвиІіЪиа), въ годъ консульства М. 
и II. = 69 г. до Р. X. 

оопвиіагіа, е, ад$. [сопвиі] консуль¬ 
скій, ітрегішп, шаі^піа; ѵіг с. = 
бывшій консуломъ. 

оопвиіагііег, айѵ. [сопаиіагів] по-кон¬ 
сульски, какъ прилично консулу, 

оопяиіаіия, ив, т. [сопвиі] консуль¬ 
ское достоинство, консульство, 

оопнйіо, Іиі, Іішп, 8. 1) гпігапв. а) 
совѣщаться, разсуждать, бе ваіиіе 
риЫіса, с. іи тебіит или іп соттипе, 
ід риЫісит, сов. объ общей пользѣ, 
о благѣ государства; (роёі.) спгіа 
сопаиіедв = аепаіиа; Ь) с. аіісиі, геі 
аіісиі, заботиться, печься о — : ваіиіі 
аіісіциа, геЬиа виів, ^Іогіае; с Іітогі, 
ігае = слѣдовать внушенію страха, 
гнѣва; 2) ігапв. а) с. аіщиет, просить 
у кого совѣта, совѣтоваться еъ кѣиъ; 
с. АроШпет РуіЬішп; с. огасиіит 
(вопросить); с. аіідиет бе іиге сіуііі; 

отт. диі сопаиіипіиг = свѣдущіе въ 
законахъ; Ъ) с. аі^иіб, обдумывать 
что; 8) с. іп аіщиет, поступать съ 
кѣмъ (обыкн. съ нарѣчіемъ) с. сгибе- 
іііег іп ѵісіое, поступ. жестоко съ 
побѣжденными; с. впрегЪе, ягаѵів іп 
аіісріет, также бе аіщио; 4) с. аіі- 
диіб Ьопі, принять что съ хорошей 
стороны, одобрить что. 

сопвиііаііо, бпіа,/. [сопаиііо] 1) совѣ¬ 
щаніе, разсужденіе, геа ѵепіі іп с.; 
2) спрашиваніе совѣта, освѣдомленіе, 
геаропбсге сопаиііаііопі аіісціиа, от¬ 
вѣчать просящему совѣта; 3) іегт. і. 
a) разсужденіе объ извѣстномъ пред¬ 
метѣ, особл. о юридическомъ случаѣ; 
b) Ргор. предметъ, подлежащій раз¬ 
сужденію. 

оопвиііаіог, бгіа, т. [сопвиііо] про¬ 
сящій совѣта. 

оодооііе, и -іо, айѵ, [сопѳиііив] съ на¬ 
мѣреніемъ, нарочно, 

оопѵоііо, 1. [сопвиіо] 1) совѣщаться, 
разсуждать, бе ге аііциа, бе оШсіо; 

с. іп соттипе или тебіит, объ об¬ 
щемъ благѣ; 2) с. аіісиі, ваботиться 
о комъ; 3) с. аіщиет, просить у кого 
совѣта. * 

сопвтхііог, бгів, т. [сопаиіо] 1) про¬ 
сящій совѣта; 2) совѣтователь (Тае). 

оопвиіігіх, Ісіа, /. [сопаиіо] заботя¬ 
щаяся, паіига с. еі ргоѵіба опшіит 
гегит. 

оопвиііит, і, п. [сопаиіо] 1) опредѣ¬ 
леніе, аепаіиа с.: рѣшеніе, планъ, 
ѵігогит Гогііит Іасіа еі с.; та$па 
сопаиііа; 3) роёі. = изреченіе ора¬ 
кула, реіеге с. 

сопвиііив, рагіер. гл. сопаиіо; 2) аф\ 
обдуманный, обсужденный, сопаіііит 
Ьепе с.; Ь) сит депіі. свѣдущій, опыт¬ 

ный, ,)игІ8 сопаиііиа = знающій за¬ 
коны; отт. виЬві. — законовѣдъ. 

оопвиііив, иа, т. [сопаиіо] обсуж¬ 
деніе, размышленіе; 2) совѣщаніе 
съ — , соііе^ае. 

оопвшшпаііо, бпіа, /. [сопзитто] 1) 
сложное, совокупленіе; 2) совершеніе; 
Ъ) совершенство. 

ООП8ШПХПЗДпв, оф. [сопашпто] совер¬ 
шенный. 

ооішшпто, 1. [аитша] 1) сосчитывать; 
ітор. соединять; 2) совершать, гет 
аіщиат, аасгит; Ъ) совершенство¬ 
вать, агіев. 

ооп-вйто, траі, тріит, 8. 1) потреб¬ 
лять, добирать все, издерживать, 
ігитепіит, ресипіат; отт. а) съѣ¬ 
дать, сіЬит; Ъ) пожирать, истреблять, 
аебеа сопаишипіиг іпсепбіо; с. іог- 
іипаа восіогит; сопвиті тогЬо, іате, 
8Ііі = погибнуть отъ — ; с) истощать, 
изнурять, ослаблять, ѵігеа, ягаііаш; 
особл. раз8. сопвиті іпебій, Іасгітів; 
тетЪга сопаитріа аепесф; 2) упо¬ 
треблять (на что), с. орегаш, ІаЬогет 
іп ге аіщиа; особл. о времени: с. біеа 
бесет іп Ыа геЬиа, с. Ьогав тиііаа 
аиаѵіваіто аегтопе = провести въ —; 
b) напрасно тратить, терять, шиііоа 
біеа рег биЬііаііопеш; с. Ьопа іп^еші; 
c) сопаитрвіаве аіі^иіб = покончить 
съ чѣмъ: с. і&потшіат, не бояться 
болѣе — ; с. тівегіеогбіат, не ожи¬ 
дать, не заслуживать болѣе с. 

оопзшпрііо, бпів, /. [сопапто] 1) по¬ 
требленіе; 2) истощеніе, истребле¬ 
ніе. 

оопвшпріог, бгів, т. [сопапто] истре¬ 
битель. 

ООП-8ПО, иі, иіиш, 8. сшивать. 
ооп-впгво, аиггехі, аиггесіит, 8. под¬ 
ниматься, вставать, аепаіиа, ігіагіі 
сопаиг^ипі; с. аіісиі —предъ кѣмъ; с. 
іп агта = взяться 8а оружіе; с. аб 
геа поѵаа, возстать. 
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оошвиггѳоііо, бпів, /. [сопвигдо] вста¬ 
ваніе. 

Содеив, і, т. древнее божество у рим¬ 
лянъ, впослѣдствіи = Керішшв; 
отт. СоавтШіа, іит, п. празднество 
въ честь К. 

ооп-Шювоо, Ъиі, — 3, чахнуть, ху¬ 
дѣть, изнывать. 

оопІ&ЬиШіо, бпів, /. [еопіаЬиІо] 1) 
настилка, постройка изъ досокъ «им 
бревенъ; 2) надстройка, ярусъ, этажъ. 

оопІаЪйІо, 1. [ІаЪиІо] 1) настилать 
доски, покрывать досками; 2) над- 
строивать, давать надстройки, 

оопіасівд, рагіср. и. сопііпдо. 
оопіасіив, ив, т. [сопііпдо] 1) при¬ 

косновеніе; 2) зараженіе. 
оопіаЪипсІан = сипсіаЬипбив. 
оопіадіо, бпів, / и -діит, іі, п. [соп¬ 

ііпдо] 1) прикосновеніе; Ъ) = вліяніе, 
паіигае; 2) зараженіе, тогЬі; 8) ігор. 
прикосновенность, всеіегів, къ содѣ¬ 
янному преступленію: Ь) заразитель¬ 
ный примѣръ, зар. вліяніе, Ьеііі, Іпсгі, 
сгіпііпів. 

сопіадіит, см. сопіадіо. 
оопі&тІпо, 1. замарывать, 8&пятны- 

вать, осквернять, аіщиет, аіідиіб ге 
аІЦиа; ігор. с. ее всеіеге; с. вапдиі- 
пе = обагрить руки свои к.; с. ѵегі- 
іаіет тепбасіо (исказить). 

оопіаіІо, бпів, /. = сипсіаііо. 
оопіаѣив, см. сипсіаіив. 
ооп-іёдо, іехі, іссішп, 3.1) покрывать, 

закрывать, согрив Ьито, сарііа всиіів; 
2) ігор. защищать, сопіесіив йбе сііеп- 
ііит; Ъ) припрятывать, агта; с) скры¬ 
вать, ІіЬібіпев. 

оопіетёго, 1. марать, пятнать, 
осп-іетпо, трві, тріит, 3. презирать, 

считать маловажнымъ, регісиіа, тог- 
іет, гев Ьитапав; поп сопіетпепбив 
= немаловажный, значительный. 

ОопіетрШіо, бпів,/. [сопіетріог] 1) 
разсматриваніе, созерцаніе; 2) раз¬ 
мышленіе, соображеніе, уваженіе, 

оопіетріаіог, бгів, т. [сопіетріог] 
созерцатель, наблюдатель, 

оопіетрі&ѣав, ив, т. [сопіетріог] = 
сопіетріаііо. 

сопіетріог, 1. сіероп.1) разсматривать, 
созерцать, а1щиет, соеіевііа, риІсЬгі- 
ішііпет гегит; 2) ігор. размышлять, 
соображать, аійрлб апіто, іоіат 
саиват. 

оопіѳтрііт, аЛѵ. [сопіетпо] съ пре¬ 
зрѣніемъ, презрительно, 

сопіѳтрііо, бпів, /. [сопіетпо] пре¬ 
зрѣніе, неуваженіе, тогіів, ресипіае, 
беогшп; ѵепіге іп сопіетрііопет, 
сдѣлаться предметомъ презрѣнія, 

оопіѳтріог, бгів, т. и -ігіх, Ісів, /. 

[сопіетпо] презирающій, презритель, 
преэрительница, біѵіііагшп, беогшп. 

оопіетріав, рагіср. и. сопіетпо; 2) 
аф. презрѣнный, ничтожный. 

оопіѳшрѣав, ив, т. [сопіетпо] пре¬ 
зрѣніе, пренебреженіе, Ьотіпит; ев ее 
аіісиі сопіетріиі, быть презираемымъ 
кѣмъ; сопіетріи ІаЬогаге = быть въ 
презрѣніи. 

ооп-івпбо, пбі, піит, 3. 1) натягивать, 
с. агент, натянуть лукъ; отт. (роёі.) 
с. вадіііат, Ьавіат = пустить с., бро¬ 
сить к.; 2) напрягать, ѵігев, пегтов; 
отт. іпігапз. а) употреблять всѣ 
силы, сопіепбеге беЬев, ні тіпсав; с. 
гетів, грести съ усиліемъ; особл. = 
спѣшить: с. паѵев сопвсепбеге, с. іге, 
ргойсівсі; с. іп Ііаііат, ЕрЪевшп, 
поспѣшно отправиться, спѣшить въ 
— ; Ь) с. сит аі^ио, сопіга (абѵегвия) 
аіідиет, спорить съ'кѣмъ, бе ге аіі- 
дна, бе ргшеіраіи; с. ргоеііо, агтів, 
сражаться; с) стремиться, аб діогіат, 
аб впттат Іаибет; 2) настоятельно 
требовать, аіідиіб аЪ аіідио; с. иі 
или пе еіс.; 4) утверждать, увѣрять 
з&подлннно, аіідиіб сопіга аіідпет; 
с. аіідиіб евве Гаівшп; б) сравнивать, 
с. бпав Іедев, в пат гаііопет сит 
аііепа; (роёі.) с. гет геі аіісиі, что 
съ чѣмъ. 

оопіѳпіѳ, асіѵ. [1. сопіепіив] съ напря¬ 
женіемъ, съ усиліемъ, біееге, ридпаге. 

оопіѳпііо, бш8, /. [сопіепбо] 1) напря¬ 
женіе, ѵосІ8, витта сопіепііопе рп- 
дп&ге; 2) домогательство, стремленіе 
къ — , Ьопогшп; 8) сличеніе, сравне¬ 
ніе, саивагшп, Гасеге с.; 4) споръ, 
борьба, состязаніе, с. сит аіирю бе 
ге аііяиа. 

оопіепіібвив, аф. [сопіепііо] спорли- 
вый. 

1. сопіепіив, аф’. [сопіепбо] 1) натя¬ 
нутый, Іапів; 2) напряженный, ѵох. 

2. сопіепіив, аф. [сопііпео] доволь¬ 
ный, ге аіідаа; (роёі.) сопіепіив Ьов- 
іев ви8ііпиівве, довольный тѣмъ, что 
удержалъ непріятелей. 

ооп-іѳгтіпив, аф. смежный, приле¬ 
жащій, АеіЬіоріа с. Аедуріо; отт. 
виЬві. сопіегтіпа, отт, п. сопредѣль¬ 
ныя страны, ЗсуіЪіае. 

ооп-іёго, ігіѵі, ігЦит, 8. 1) растирать, 
габіееш іп риіѵегет; отт. а) обти¬ 
рать, портить частымъ употребле¬ 
ніемъ, ?еггшп; с. ІіЬгит Іедепбо = 
часто читать; Ъ) с. ве іп ге аіідпа, 
безпрестанно заниматься чѣмъ; с) 
с. іп^игіав оЫіѵіопе — забыть обиды; 
с. ргаетіит, с. аЦие сопіепшеге аіі- 
диіб, ставить ни во что, презирать—; 
2) употреблять, орегат Ггивіга (о вре- 
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меня) проводить: іетрив ід вішііів, 
аеіаіст іп ІіііЪив; часто — убивать 
время: с. Ъопиш оіішп восогбій аЦие 
<1еві(1і&. 

соп-іѳггѳо, гиі, гііит, 2. устрашить, 
перепугать, аіідиет, апітов ге аі^иа. 

оопіѳвіаііо, бпів, /. [сопіевіог] 1) сви¬ 
дѣтельствованіе; 2) прошеніе, моленіе. 

ооп-іѳвіог, 1. йероп. призывать въ 
свидѣтели, (іеов Ъотіпе8^ае; отт. а) 
Шт. і. с. Іііет, начать тяжбу пригла¬ 
шеніемъ свидѣтелей; Ъ) сопіевіаіив 
== аф. испытанный, ѵігіив с. 

ооп-іѳхо, іехиі, іехіит, 3. соткать, 
сплести; отт. 1) слагать, строить, 
ориз, паѵеш, ѳдииш ігаЪіЬив; Ь) со¬ 
ставлять, сочинять, ІіЬгшп, огаііопет; 
с. сгітеп (выдумать); 2) совокуплять, 
соединять, с. ехігета сот ргітів; 
ѵегЬа сепіехіа, имѣющія связь, въ 
связи между собою; (роёі.) с. анітит 
согрогі; Ъ) = продолжать, сагтеп 
1оп$рив с.; с. іпіеггиріа. 

сопіѳхіѳ, и -ііт, айѵ. [сопіехіив] въ 
связи. 

1. оопіѳхіиа, аф. [сопіехо] связный, 
находящійся въ связи. 

2. сопіехізд, ив, т. [сопіехо] соедине¬ 
ніе, связь; іп сопіехіа орегів = въ 
продолженіе —. 

оопИсевоо, Іісаі, — 3. [Іасео] замол¬ 
чать, умолкнуть; ігор. утихать, пре¬ 
кращаться, асііопев ІпЬапісіае, іи- 
пт1іи8,_]шіісіа сопіісевсипі. 

оопІі^паНо, оаів,/. [сопіі#по] настил¬ 
ка, надстройка, постройка. 

ООПІІ&ПО, 1. [іі#пит] настилать брев¬ 
на, покрывать бревнами, составлять 
изъ бревенъ. 

оопЯдошв, аф. [сопііпео] 1) смежный, 
<1опш8 с.; 2) близкій, аіісиі геі; Ь) 
роёі. достижимый, аіісиі. 

сопііпепв, рагіср. «л. сопііпео; 2) аф. 
сопредѣльный, смежный, Зугіа с. сит 
Сііісіа; сопІіпепІіЬив «ІіеЬив = въ 
слѣдующіе за тѣмъ дни; ігор. ірвит 
таіит с. Гиіі Іітогі, — послѣдовало 
непосредственно за —; Ь) безпрерыв¬ 
ный, безпрестанный, представляющій 
непрерывную связь, ЪеІІа, ІаЬог, гіра, 
адтеп; с. Іегга или (чиЬві.) сопііпепв, 
Іів, /. твердая земля, материкъ; с) 
воздержный, умѣренный, Ьото; <2) 
еиЪзі. сопііпепв, іів, п. то, на чемъ 
что основывается, сущность, с.саивае, 
см. сопііпео, 1. 

оопііпѳпіег, айл. [сопііпепв] 1) без¬ 
прерывно, ри&паге; 2) воздержно, 
умѣренно, уіѵеге. 

оопііпѳпііа, ае, /. [сопііпепв, 2. с.] 
воздержаніе, воздержность, умѣрен¬ 
ность, с. еі то(іевііа; с. іп тісіи. 

оопііпѳо, іТпиі, Іепіит, 2. [Іепео] 1) 
содержать, заключать, аіщиіб ід ве; 
ргішив ІіЬег сопііпеі гев $евіа8 ге^ит; 
геіщиит враііит топа сопііпеі (зани¬ 
маетъ); ^ио<1 геш саиватдие сопііпеі 
= что заключаетъ въ себѣ сущность 
дѣла; отт. сопііпегі ге аіщиа = осно¬ 
вываться на чемъ, состоять изъ 
чего: агіев ^иае сопііпепіог софес- 
іигй; біі поп пегѵів ас ѵепів сопіі- 
пепіиг; 2) держать, удерживать, аіі- 
<ріет іп Йбе, іп оЙісіо, соріав іп сав- 
Ігів; с. ве боті, не выходить изъ 

дому; с. $габит, остановиться; с. 
апішат, затаить дыханіе; с. (іісіа = 
не разглашать —; отт. а) удержи¬ 
вать въ повиновеніи, с. Масебопев, 
отпет ге&іопет, Еігигіат теіи; Ъ) 
удерживать отъ —: вдов а ргоеііо; 
с. ве аЬ аіциа ге, удержаться, воздер¬ 
жаться отъ чего л.; с. ве аЬ аввеп- 
Ііешіо = не соглашаться; с) сдержи¬ 
вать, обуздывать, с. сириіііаіев, гівшп; 
с. ве аЬ аіідиа ІіЬібіпе, не предаваться 
страсти, владѣть собою; 8) держать, 
содержать (предохраняя отъ раздѣ¬ 
ленія, распаденія) пшпйиэ с. отпіа 
вио сотріехи; с. ехегсііит, не раз¬ 
дроблять в.; ігор. с. гетриЫісат, 
Іига, бівсірііпат (сохранять, поддер¬ 
живать); отт. а) соединять, сопіі- 
пепіиг тиіиів Ьепейсіів; ропв Яшпіпів 
оррійит сопііпеі, соединяетъ обѣ 
части города; рагв игЬіз, шагі <Ив- 
]ішс1а, ропіе сопііпеіиг; ігор. со#па- 
ііопе ^иайат іпіег ве іііае агіев сопіі- 
пепіиг; Ь) сопііпегі = быть окружен¬ 
нымъ, граничить, ѵіспв сопііпеіиг топ- 
ііЬив; рагв ОаШае Оагитпа Йитіпе 
сопііпеіиг, граничитъ рѣкою Г. 

Ь оопііпѳо, ііді, іасіпт, 8. [іапдо] 1) 
ігапз. а) трогать, касаться, аіщпіа 
тапи, сіЬит говігів; ігор. с. аіі^иет 
со^паііопе, приходиться кому съ-ро¬ 
дни; Ъаес сопвиііаііо піЬіІ с. Пота¬ 
пов, не касается до р.; с. беов рго- 
ріив, быть ближе къ богамъ; Ь) = 
быть смежнымъ, граничить, Неіѵеііі 
сопііп^ріпі йпев Агѵегпогшп; с. Са- 
гіат, гран. Каріею; с) достигать, На* 
Ііат, теіат; ф сопіасіив, заражен¬ 
ный отъ прикосновенія = опорочив¬ 
шій себя соучастіемъ въ чемъ, ви¬ 
новный, нечистый: сіѵііав сопіасіа 
ге#ій ргаейй; Оаііі сопіасіі ео всеіеге; 
2) іпіг. обыкновен. 3. регв. выпадать на 
долю, сопііп^іі аіщиій аіісиі, іоі сот- 
тоба тіЫ сопііп^ипі; Ьіс Ьопов Ьиіс 
ипі сопіі^іі; сопііпеі! тіЫ іб Гасеге 
(удается). 

2. соп-Нодс, ііпхі, ііпсіит, 3. роёі. 
смачивать, окроплять. 
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оопіІпиаИо, <5пів, /. [сопііішо] 1) про¬ 
долженіе безъ прерыванія, непрерыв¬ 
ный рядъ, ІаЬогаш, ішЬгіит, гегит; 
2) въ ритор, с. ѵегЬогит = періодъ. 

1. оопііпио, 1. [сопііпиив] 1) соединять 
непосредственно (одно съ другимъ) 
аіщиій геі аіісиі; с. аесШісіа тоепіЪив, 
пристроить къ —; с. (іотоа = строить 
рядомъ; с. адгов, ішиіов = округлить 
расширить — ; с. ѵегЬа = составить 
періодъ; 2) продолжать безъ преры¬ 
ванія, орив, ііег (Ііѳ еі посіе; с. таді- 
вігаішп = удержать должность и на 
слѣдующій годъ; с. аіісиі тадівіга- 
Іит, продолжить — дать кому долж¬ 
ность и на слѣдующій годъ. 

2. сопіишо, аДѵ. [соиііпиив] 1) неме¬ 
дленно, тотчасъ, непосредственно по¬ 
слѣ, с. адеге; аеііііз іГасіив еві, с. 
ргаеіог, 2) безпрерывно. 

оопііпиив, адо. [сопііпео] 1) продол¬ 
жающійся безъ прерыванія, безпре¬ 
рывный, Ъеііа, ІаЬог с.; топіев соп- 
Ііпиі = рядъ горъ; роеі. Ьеисав соп- 
Ііпиа = соединенн. съ твердою зем¬ 
лею, часть твердой з. отт. а) смеж¬ 
ный, прилежащій, адгі сопііпш, 
йашша рег сопііпиа (аесіібсіа) вег- 
репа; аёг с. Іеггае; Ь) ігор. пред¬ 
ставляющій непрерывную связь, ех- 
ровіііо, огаііо; 2) непосредственно 
слѣдующій одинъ за другимъ, Іоі 
ашй, сопііппі, (Зіеѳ (іесет сопііпиі, 
столько лѣтъ, десять дней — сряду; 
рег <1иоз тепвев сопііпиов, два мѣ¬ 
сяца сряду; 3) (Тас.) постоянно дѣ¬ 
лающій что-л. — постоянный, соп- 
Іішш8 еі ваеѵив ассивашіів геів; отт. 

С0ПІІШШ8 Ргівсіріз, постоянно 
сопровождающій Государя. 

оопііо, сопІіопаЪишіив, сопііопаіів, соп- 
Ііопагіив, сопііопаіог, сопііопог, см. 
ООПО-. 

совйог, 1. = сппсіог, 1. 
ооп-іопіиео, Іогві, іогіиш, 2, вращать, 
вертѣть, дІоЪит; отт. а) поворачи¬ 
вать, обращать, паѵет, тетЪга дио- 
сит^ие ріасеі; ігор. сіеішіе сопіог- 
диепі (дѣлаютъ разные извороты) еі 
ііа сопсіисіипі; Ъ) метать, бросать съ 
размаху, Ьавіаш, іеіит іп аііциет; 
ігор. с. ѵегЬа; с) уговаривать, уло¬ 
мать, склонять, с. аисШогет а(3 ве- 
ѵегііаіет. 

оопіогіе, адѵ. [сопіогіив] неестествен¬ 
но, съ натяжкою. 

оопіогііо, опів, /. [сопіогциео] 1) вер- 
тѣніе, быстрое движеніе, йехігае; 2) 
ігор. неестественность, натяжка; соп- 
Іогііопев огаііопів, неестеств., стран¬ 
ные обороты рѣчи. 

оопіогійіив, аф‘. [сктгп. отъ соп¬ 

іогіив] нѣсколько натянутый, стран¬ 
ный. 

оопіогіив, рагіср. и. сопіощиео; 2) 
вф\ натянутый, неестественный, 
странный, геа; Ь) огаііо с., сильная, 
смѣлая р. (см. сопіо^иео, Ь). 

оопіга, I. ргаер. сит. ассив. а) противъ, 
рпдпаге, соп^игаге с. аіідиеш; с. соп- 
виеішітет, ехвресіаііопет; Ь) напро¬ 
тивъ, насупротивъ, гедіопев дпае 
8пп1 с. (даШав; II. а&ѵ. а) напротивъ, 
отпіа сопіга сіп^пе; иі Ы тіяегі. 
ѳіс с. іііі Ъоаіі; Ь) сопіга аЦие (ас) 
или диаш, иначе нежели: с. аЦие іііе 
(Зіхегаі, ^иаш ірве сепвиегаі. 

оопігаоіе, адѵ. [сопігасіив] ограни¬ 
ченно, скудно. 

оопігаоііо, опів, /. [сопігаЬо] 1) стя¬ 
гиваніе, сжатіе, сжиманіе, (ІідіЮгшп; 
с. Ггопіів, вирегсіііогит, хмуреніе; 2) 
сокращеніе, краткость, огаііопів, вуі- 
ІаЬае; Ь) с. апіті, малодушіе, уныніе, 

оопігасіішісйіа, аѳ, /. скгмп. отъ 
сопігасііо, 2. Ь. 

оопігаеіо, 1. = сопігесіо, 1. 
1. сопіг&огіів, рагіср. «л, сопігаЬо; 2) 
а до. ограниченный, тѣсный, узкій, 
Іоспв Ггеішп; Ь) сжатый, краткій, 
огаііо. 

2. сопігаоіив, ив, т. [сопігаЬо] 1) стя¬ 
гиваніе; 2) ігор. соглашеніе, договоръ. 

оопіга-сііоо, хі, сішп, 8. протвворѣ- 
чить, прекословить, аіісиі. 

сопігайісІІо, опів,/. [сопігасіісо] про¬ 
тиворѣчіе, прекословіе. 

ооп-ЬгаЬо, хі, сішп, 8. 1) стягивать, 
сжимать, тетЬга, (ІідіЮв; с. ѵеіа, 
подобрать п.; с. Ггопіеш, вирегсіііа, 
морщиться, хмуриться; отт. а) со¬ 
кращать, огаііопет; Ііша с. огЬет, 
луна на ущербѣ; ігор. ограничивать, 
арреіііив; Ь) с. аиішиго, унывать; 
сопІгаЬі те аіциа, печалиться, сокру¬ 
шаться; 2) собирать, соединять, с. 
сіаѳает, ехегсііит, отпіа іп ипит; 
3) = причинять, аіісиі педоііа, хло¬ 
поты, непріятности; с. ЬеІІшп 8а- 
дипііит сит СагіЬадішепвіЪив, по¬ 
дать поводъ къ —; Ь) с. віЬі или 
сопігаЬеге, причинять себѣ, навле¬ 
кать на себя, наживать, педоіішп, 
(Затпит, іпѵігііат; с. аев аііепит 
(долги); с. тогЬит, схватить 6., 
заболѣть; с. пеіав, согрѣшить, отт. 
вив сопігасіа = жертва очиститель¬ 
ная; 4) (въ торговыхъ и денежныхъ 
дѣлахъ) договариваться, слаживать, 
с. гет, педоііит сит аІЦио, гее сои- 
Ігасіас; отт. с. сит аі^ио = быть 
въ сношеніяхъ съ кѣнъ-л. 

оопіга-ропо, виі, вііиш, 8. противо¬ 
поставлять, противополагать. 
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оопіг&гіѳ, ада. [сопігагіод] противо¬ 
положно. 

оопѣгагіав, адд. [сопіга] 1) насупро¬ 
тивъ лежащій, противолежащій, соі- 
Іів; Іеііив с. РЬгудіае; 2) противо¬ 
положный, вішііа с.; савив с.; <Ш- 
риіаге іп рагіев сопігагіаа (за и про¬ 
тивъ); е еопітагіо = айѵ. напротивъ; 
3) враждебный, вредный, аііспі. 

оопітесіаііо, 5пів, /. [сопігесіо] дотро- 
гиваніе, прикосновеніе, 

оопігеоіо, 1. [ігасіо] 1) трогать, до- 
трогиваться, ощупывать, ѵиіпив, гет; 
ітор. сопігесіаге НЬгит тапіЬиа = 
часто читать; рисіісіііа сопігесіаіа, 
оскорбленная стыдл.; 2) ітор. с. аіі- 
^ш<1 теп*е = размышлять о чемъ-л.; 
с. осиіів, разсматривать, 

сопігѳтівоо, пші, — 8. [Ігето] 1) гтгіг. 
дрожать, трепетать, отпіЬив агіиѣод; 
ітор. колебаться, йбев аіісіуив соп- 
Ігетізсіі; 2) ігапл. дрожать передъ 
кѣмъ, бояться, аіщиет, ііуигіав. 

соп-Ъгѳто,-8. дрожать, трепе¬ 
тать. 

ооп-ЪгІЪио, ІгіЬиі, ІгіЬаіит, 8. 1) при¬ 
читать, причислять—соединять, с. 
а Иди он сит Ьів или Ьів (<1о*.); с. ті- 
Шев іп плат соЬогІет; 2) с. аіщиій, 
внести свою часть, содѣйствовать 
чѣмъ-л. 

ооп-іхіаіо, 1. опечалить, аііциет; ітор. 
с. соеіит, затмить н. 

сопігііиа, ратіср. гл. сопіего; 2) аф. 
а избитый давно извѣстный, устарѣ- 
лый. 

еопігбѵѳгвіа, ае, /. [сопіга-ѵегіо] 
споръ, с. паіЬі ев* или ЬаЪео с. <3е ге 
аіщиа; ѵосагі (ѵепіге) іп сопігоѵег- 
віат, сдѣлаться предметомъ спора; 
«Іігітеге (сотропеге) с., прекратить 
с.; віпе с. = айѵ. безспорно, 

ооп&оѵѳгвібвив, адд. [сопігоѵегвіа] 
весьма спорный. 

ооп&бѵегвив, адд. [сопіга-ѵегіо] 1) 
роев. спорный, гев; 2) асі. спорли- 
вый. 

оап-ігаоііо, 1. рубить на куски, изру¬ 
бить; ітор. уничтожить, 

ооп-ігшіо, ігпві, {ходит, 8. 1) сталки¬ 
вать; 2) толкать, вталкивать. 

оопіиЪегп&Ш, іа, сотт. [соп*иЪег- 
піит] живущій (съ кѣмъ) въ одной 
палаткѣ, отт. а) товарищъ; Ъ) = 
принадлежащій къ свитѣ, с. ргаеіогіа 
(во время похода). 

оопіиЪѳгпіит, іі, п. [соп-ІаЪегпа] 1) 
общій шатеръ, общ. палатка, жилище; 
2) сожительство, товарищество, особл. 
во время похода: віірепдіа ргіта Яесі* 
ргаеіогів сопІиЪегпіо, началъ служить, 
находясь въ свитѣ пр., подъ непо¬ 

средственнымъ руководствомъ пр.; 
Ъ) товарищество, дружба, 

ооп-іиѳог, Ішіиэ а., 2. дероп. внима¬ 
тельно смотрѣть, разсматривать, аіі- 
^иі<1^ ітор. размышлять, соображать, 

оопігигіив, ив, т. [сопіиеог] взглядъ, 
встрѣч. только аЫаі. 

оопішпаоіа, ае, /. [сопіитах] упор¬ 
ство, упрямство, упорное неповино¬ 
веніе, непокорность, с. НЬега, благо¬ 
родное сопротивленіе, благ, упорство. 

оопШтасНѳг, адѵ. [сопіитах] упор¬ 
но, упрямо, непреклонно, 

оопйитах, Бсіз, адд. упорный, упря¬ 
мый, непокорный, непреклонный, апі- 
тод, Ьото, пбев; с. іп аіідиет, упор¬ 
но сопротивляющійся кому. 

оопйппёНа, ае, /. 1) поношеніе, по¬ 
руганіе, оскорбленіе, ішропеге, іа- 
сеге, бісеге аіісиг с. или іасбге с. іи 
аіідиеш, нанести кому оскорбленіе; 
ассіреге с., претерпѣть оскорбл.; ас- 
сіреге аіідаіа іп сопіитеііаш, при¬ 
нять что за оскорбл.; рег соп*шпе- 
Ііаш, оскорбительнымъ образомъ; 
сопіитѳііа ѵегЬогит, бранныя слова; 
2) обида = напасть, злополучіе, па- 
ѵев ех гоЬоге іасіае аб диатѵів ѵіт 
еі сопіитеііат реіѣегепбат. 

оохгіитѳіібвѳ, адѵ. [сопіитеііоаив] съ 
поношеніемъ, оскорбительнымъ обра¬ 
зомъ. 

оопішпѳіібиив, адд. [сопіитеііа] 1) 
поносительный, оскорбительный, біс- 
іит, Іііегае; 2) Ьото с., употребляю¬ 
щій бранныя слова. 

Ооп-*шпй1о, 1. погребать, хоронвть, 
аіідиѳт. 

ооп-іишіо, ійбі, Швит, 8. разбивать, 
раздроблять, раздавливать, аіщиій; 
ітор. укрощать, преодолѣвать, уни¬ 
чтожать, с. аибасіат аііоцив, ^егосев 
рориіов, сіаввега. 

ООпШгЪШо, бпів, /. [сопіигЪо] 1) раз¬ 
стройство, замѣшательство; 2) сму¬ 
щеніе духа, волненіе души. 

соп-ІгагЪо, 1. 1) приводить въ безпо¬ 
рядокъ, замѣшательство; разстрои- 
вать, гешриЫісат, огбіпеа Ьовііит; 
с. гаііопет (гаііопев) или (аЬвоІ.) соп- 
ІигЬаге = сдѣлаться несостоятель¬ 
нымъ, обанкрутиться; 2) встревожи¬ 
вать, смущать, аі^пет, апітов. 

оохгіив, і, т. шестъ; (роёі.) копье, 
оопійвіо, опів, /. [сопіипбо] 1) разби¬ 
ваніе, раздавленіе; 2) ушибъ, конту¬ 
зія. 

оопиЪішп, см. ооппиЪіит. 
Обпив, і, т. 1) конусъ; 2) то, что 
имѣетъ видъ конуса, особл. верхуш¬ 
ка шлема, къ которой прикрѣпленъ 
султанъ. 
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соп-уаіввоо, Іиі, — 8. 1) выздоравли¬ 
вать, с. ех тогЪо; ігор. поправляться, 
алпопа с.; 2) усиливаться, і^пія, Мііо 
с.; оріпіо с. (укрѣпляется, утверж¬ 
дается); таіа сопѵаіеасипі. 

ооп-ѵаііія, іа,/, долина, лощина, окру¬ 
женная горами, горная долина. 

ООП-уѳсЬо, 1, свозить, привозить, во 
множествѣ. 

ооп-ѵѳоЪог, ОГІ8, т. спутникъ. 
ооп-уёЪо, ѵехі, ѵесішп, 8. свозить, сно¬ 

сить, собирать, Ігитепішп іл савіга. 
ооп-УѲІІо, ѵеііі, ѵиівит, 8, 1) выры¬ 
вать, отрывать, ваха, Іішіпа іесіегит; 
с. іоггіт (сломать); отт. іегт. і. с. 
відпа (знамена) = отправляться, вы¬ 
ступать; 2) роёі. разрывать, раздѣ¬ 
лять, с. барев аѵібо бепіе; с. таге 
гетія; ігор. с. ресіиз ѵегЪія (терзать); 
3) ігор. подрывать, потрясать, поколе¬ 
бать, гетриЫісат, оріпіопет, йбет 
Іе^іопит; 4) рагіср. сопѵиівия = оф. 
судорожный, подверженный судо¬ 
рогамъ. 

оопуёпае, йгшп, сотт. [сопѵепіо] 1) 
пришельцы; 2) сбродъ, 

оопуёпіѳпв, ѢІ09 рагіср. «л. сопѵепіо; 
2) оф. согласный, атісі сопѵепіепіев; 
Ь) сообразный, приличный, сит ге 
аіщиа, геі аіісиі; іо$а с., удобная, 
впору. 

оопуѳпіѳпіег, аЛс. [сопѵепіепв] со¬ 
гласно, прилично, сообразно; геі аіі¬ 
сиі, сит ге аіщиа. 

СОПУѲПІѲПІІ&, ае, /. [сопѵешепв] со¬ 
гласіе, гармонія, рагііит паіигае. 

ооп-УёпІо, ѵёпі, ѵепіит, 4. 1) схо¬ 

диться, собираться, тііііев с. ех рго- 
ѵіпсіа; отпев с. іп штт Іосит; 
отт. іегт. і. а) сіѵііаіев ^иае соп- 
ѵешипі іп іб Гогот, принадлежащія 
къ тому вѣдомству, см. сопѵепіив, 
2. а, Ъ.\ Ь) ихог с. іп тапшп (аіісіцив) 
— посредствомъ брака подчиняется 
мужу; 2) ігапл. с. аіщиет а) сойтись 
съ кѣмъ, ѳі Сіобішп сопѵепего; длит 
Саевагет іп іііпеге сопѵепіввепі; Ъ) 
идти къ кому, обратиться къ кому, 
заговорить съ кѣмъ; сопѵепіив поп 
вит аЬ ео, онъ не приходилъ ко мнѣ; 
не говорилъ со мною; ее сопѵепігі 
поп ѵпіі, не хочетъ, чтобы обраща¬ 
лись къ нему; 8) ігор. согласоваться, 

* быть согласнымъ, с. сит аіщио, соп- 
ѵепітив іпіег пов; іиа беііѣегаііо поп 
с. сит огаііопе Ьаг^і; Ъ) гее с. или 
(ітрегл.) сопѵёпіі — сошлись, согла¬ 
сились насчетъ дѣла, рѣшено: Ьос 
тіЪі іесит с., мы согласны насчетъ 
этого, это между нами рѣшено; рах 
с., миръ состоялся, заключенъ; соп- 
бісіопев сопѵепіипі, соглашаются на¬ 

счетъ условій; иіі сопѵепегаі, какъ 
согласились, условились, и рале. (8аМ.) 
рах сопѵепіа, состоявшійся по согла¬ 
шенію миръ; 4) с. іп (аб) аіщиет, геі 
аіісиі, идти къ чему, соотвѣтствовать: 
а) соіЬигпив с. аріе аб ребет, въ са¬ 
мую пору; ігор. Шиб іп ѣипс огбідет 
с. = можетъ быть отнесено къ этому 
сословію, сказано о немъ; сопіитеііа 
с. аб тахітат рагіет сіѵііаіів (отно¬ 

сится, падаетъ); Ьаес виврісіо с. іл 
Шит; Ьос тахіте іп АІсіЪіабет соп- 
ѵепіге ѵібеЬаіиг; Ь) соотвѣтствовать, 
быть приличнымъ, ^иоб ірвогит то- 
гіЬив сопѵепіаі; пе$аѵіі іб впав ѵігіиіі 
сопѵепіге; особ л. (ітрегл.) сопѵепіі, 
прилично, с. Шиб бісеге; с. ітрегаіо- 
гет іаііа Гасеге; поп с. поЪів апітит 
виЬтіііеге (упасть духомъ), 

оопуѳпѣіоішп, іі, п. [сопѵепіо] денеж¬ 
ная выдача гражданамъ въ видѣ 
вознагражденія за посѣщеніе народ¬ 
наго собранія (въ Аѳинахъ), 

оопуѳпйсйіит, і, п. [сопѵепіо] сход¬ 
ка, собраніе. 

оопѵѳпио, опів, /. [сопѵепіо, 8.] со¬ 
глашеніе, договоръ. 

оопуѳхгішп, і, п. [сопѵепіо, 8.] согла¬ 
шеніе, уговоръ, договоръ; віагѳ соп¬ 
ѵепіо, соблюдать д.; расіит с. = 
сопѵепіит (вм. расіит еі сопѵепіит, 
см. расіит). 

оопуѳпігив, ив, т. [сопѵепіо] 1) сходка, 
съѣздъ, собраніе; 2) собраніе для рѣ¬ 
шенія судебныхъ дѣлъ (въ провин¬ 
ціи); отт. с. а#еге = слушать и рѣ¬ 
шать судебныя дѣла, чинить судъ м 
расправу; Ъ) провинціальный городъ, 
въ которомъ бываютъ такія собранія 
— и его уѣздъ = округъ, подсудный 
извѣстному вѣдомству; с) корпорація 
римскихъ гражданъ въ провннц. го¬ 
родѣ; 8) (рѣдко) = сопѵепіит. 

ооп-уѳгЬЙо, 1. сильно бить, взбить, 
ооп-уѳгго, ѵеггі, ѵегвит, 8. 1) сметать; 
вмѣстѣ; ігор. сгребать, накоплять; 
2) выметать, вычищать, 

оопѵѳгваііо, опія,/, [сопѵегво] 1) час¬ 
тое обращеніе, обхожденіе, Ьотіпшп, 
съ людьми; 2] частое употребленіе, 

оопуѳгвіо, <5шв, /. [сопѵегіо] 1) обра¬ 
щеніе, круговое движеніе, соей; соп- 
ѵегвіопев соеіевіев^ Ь) періодическое 
возвращеніе, шепвшт ашюпіпщие; 2) 
ігор. превращеніе, переворотъ, с. еі 
регіигЬаііо гегшп; 8) въ ритор, о) 
повтореніе того же слова въ концѣ 
предложеній; Ь) періодическое округ¬ 
леніе, огаііопів, ѵегЬогит. 

ооп-уѳгво, 1. обращать, вращать. 
ооп-уѳгвог, 1. йероп. находиться, жить, 

іп топііЬпв; с. аіісиі, жить съ кѣмъ. 
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соп-ѵвгіо, іі, в ши, 8. 1) по-перевора- 
чжвать, оборачивать, ташш; іегга с. 
ее сігса ахет впит (обращается); с. 
ее, оборачиваться; с. ві#па (знамена) 
или с. іег#а=обратиться въ бѣгство, 
бѣжать; с. ее дошит, воротиться до¬ 
хой; Ь) с. аіщиет, заставить кого 
оборотиться, іІІа ѵох Негсиіет с.; 2) 
обращать, с. осоіов, апітов Ьотіпит 
іп аііфіет, іп ее, обращать вниманіе 
людей на кого, на себя; с. ее ад рЫ- 
ІоаорЫат, обратиться къ ф.; с. еав 
соріаа ад раігіае ваіиіет (употребить); 
с* аіщпід ад ее или іп гет впат, обра¬ 
тить въ свою пользу, извлечь Н8Ъ 
чего пользу для себя; 3) превращать, 
перемѣнять, ее іп Ьіпшдшеш; отт. 
а) переводить, огаііопев е Огаесо, аіі- 
цшд ш Ьаііпшп; Ь) с. сааіга сааігія, 
мѣнять лагерь на лагерь — перехо¬ 
дить съ мѣста на мѣсто; с) с. гет- 
риЫісат, разстроить; 4) рѣдко іпігапз. 
обращаться, ад редііев; ігор. пере¬ 
мѣняться, кончаться чѣмъ: ітрегіпт 
ге^іпш с. іп варегЬіат; Ьос Ші с. іп 
Ъопшп, это кончилось въ его пользу, 
принесло ему пользу. 

ооп-ѵѳв&о, 4. одѣвать, ігор. покры¬ 
вать, ргаіа ЬегЬія. 

оопѵеэиі&в, аііа, /. [сопѵехпв] дуго¬ 
образность, сводообразность, выпу¬ 
клость, соеіі, іеггае. 

оопѵѳхвд, аф*. [сопѵеЬо] 1) сводообраз¬ 
ный, дугообразный, выпуклый, сое- 
Ішп, согпц, огЬів Іипае; ояіт. виЪві. 
сопѵехшп, і, я, обыкн. рЫт. выпук¬ 
лость, сводъ, соеіі, варега сопѵеха: 
2) покатый, отлогій, ііег, ѵегіех ад 
аедпога; Ѵігд. сопѵеха (виЪві.) отлогія 
мѣста, долины. 

ооптіоіаіог, бгІ8, т. [сопѵісіог] поно¬ 
ситель, клеветникъ. 

сопѵісіог, 1. йероп. ругать, бранить, 
клеветать. 

ооптіоішп, іі, п. [соп-ѵох] 1) крикъ, 
шумъ (многихъ) сот тахіто сіатоге 
еі с., с. гапагшп; Ь) брань, апгев соп- 
ѵісіо деІеввае; с) громкое неодобреніе, 
ѵеаіпіт, вепаіив; ігор. апгіит; 2) по¬ 
ношеніе, злословіе, ругательство, соп- 
аесіагі аіщиет сопѵісіія; с. Гасеге аіі- 
спі, ругать кого. 

ООПѴІСІІО, 5пІ8, /. [сопѵіѵо] 1) ЖИЗНЬ 
вмѣстѣ, сожительство, постоянное 
обращеніе; 2) сопсг. = сопѵісіог; соп- 
ѵісііопев дотезіісае = домашніе. 

оопѵісіог, бгів, т. [сопѵіѵо] постоян¬ 
ный товарищъ. 

ООПѴІОІШ9, па, т. [сопѵіѵо] 1) сожи¬ 
тельство, постоянное обращеніе (съ 
кѣмъ); с. Ьшпаппв, общежитіе; 2) = 
сопѵіѵішп, пиръ. 

ооп-ѵіпоо, ѵісі, ѵісіит, 8. 1) уличать, 
изобличать, аіщиет пе^ІІгепііае, соп- 
^пгаііопів; тогев іраіив Шит сопѵіп- 
сипі; 2) доказывать, обнаруживать, 
аѵагіііаш, іп&идііпт Гасіпив, еггогеа 
Ерісигі; 3) доказывать неоснователь¬ 
ность, опровергать, роёіагит еі ріс- 
іогпт рогіепіа. 

оопѵіпоііо, бша, /. [ѵіпсіо] союзъ 
(Оиіпі.). 

ооп-ѵіво,-8. осматривать, ошпіа 
осиііа; ігор. озарять, освѣщать. 

оопѵШиш = сопѵісіит. 
сопѵШаіог, сопѵіііог, 1. см. оопѵіс-. 
оопѵіѵа, ае, сощт. [сопѵіѵо] гость, то¬ 
варищъ эа столомъ, аііст^ив. 

оопѵіѵаіів, е, оф. [сопѵіѵіит] при¬ 
надлежащій къ пиру, оЫесіаііо. 

оопѵіѵаіог, огів, іп. [сопѵіѵог] дающій 
пиръ «ХОЗЯИНЪ*. 

сопѵіѵішп, іі, я. [сопѵіѵо] 1) пиръ; 
2) = сопѵіѵае, гости, 

ооп-ѵіѵо, ѵіхі, ѵісіит, 8. 1) жить вмѣ¬ 
стѣ, аіісиі, съ кѣмъ; 2) рѣдко = соп¬ 
ѵіѵог. 

оопѵіѵог, 1. сіероп. [сопѵіѵа] вмѣстѣ 
ѣсть и пить, вмѣстѣ пировать. 

оопѵоеіШо, бпіз,/. [сопѵосо] сзываніе. 
ооп-ѵооо, ІІ 1) созывать, рорпіот, ве- 
паіот; 2) призывать, приглашать, аіі* 
циов ад сопнШшп. 

ооп-ѵоіо, 1.1) слетаться; 2) сбѣгаться, 
поспѣшно сходиться, 

соп-ѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵоШішп, 8. 1) свер¬ 
тывать, скатывать; 2) обвертывать, 

ооп-ѵдто, тиі, Тіит, 3. заплёвывать, 
ооп-ѵиіпѳго, 1. тяжело ранить, изра¬ 
нить. 

оопѵиівив, см. сопѵеііо. 
оооіѳноо, = соаіеасо. 
оо-дрёгіо, гпі, гіит, 4. покрывать, 

закрывать, ігор. с. ігіЬипшп Іаріді- 
Ъаа = побить каменьями; соорегіия 
асеІегіЬиа, обремененный пр. 

ооорШІо, оніа, /. избраніе, выборъ, 
см. сооріо. 

со-оріо, 1. избирать (о корпораціяхъ, 
члены которыхъ сами избирали себѣ 
товарищей), с. аіЪі соііе^аа, ігіЬипоа 
рІеЬіа, с. аііциет іп атрііааітшп ог- 
діпет. 

оо-бгіог, огіив 8., 4. сіероп. 1) (вдругъ) 
появляться, показываться, рогіепіа, 
і$пев соогіипіиг; 2) = подниматься, 
іетреаіав с., тахіто соогіо ѵепіо; гіаия 
с.; с. іп (адѵегаив) аіщиет, поди., воз¬ 
стать на кого; сегіаіет, Ъеіішп соогі- 
іххг, начинается, загорается. 

Соов или Соив, см. Со в. 
сора, ае,/. танцовщица вѣ трактирѣ; 
трактирщица. 

Сбрае, &гшп,/. городъ въ Віотіи; отт. 
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Сбраів, ібів, /. (раіпв) Копайское 
озеро. 

обрѳгіо, 4. = соорегіо. 
обріа, ае, /. [со-орв] 1) изобиліе, оби¬ 

ліе, множество, ігпдит, НЬгогшп; Іап- 
1а уігогит і'огііат аЦие іітосеііііит 
с.; Ь) запасъ, с. й-итепіі, соріае ш> 
Ьапае; отт. = запасы, провіантъ, 
Ше ехегсііпт Іесііз еі соріів вивіепіа- 
ѵіі; с) войско, ап^еЪаіиг ііііз соріа, 
обыкн. ріиг. соріае, агит: соріае ех 
савігів ебисіі; соріае та$пае, ехі^иае, 
ребевігев; Я) имущество, сопіиіегипі 
соріае виаа іп іііат ргоѵіпсіат; е) 
средства, богатство, рго (по) ботевіі- 
сів соріів, с. Оаііогит; 2) ігор. обиліе, 
ѵегЪогит; с. бісепбі = плодовитость; 

с. гегшп, богатство содержанія: ге- 
гшп соріа ѵегЪогит соріат ^і^піі; Ь) 
возможность, средства, с. Гасіепбі; 
<Іаге, іасеге соріат геі аіісіцив; с. 
егаі Котапів бітісапбі; с. атісіііае 
соіцип$епбае (возможность, случай); 
ех с. гегит или ех с., по возможности, 
по обстоятельствамъ; ЬаЪеге соріат 
аіісіциа = имѣть кого въ своей вла¬ 
сти. 

оорібіае, йгшп, /. [соріае, 1. с.] не¬ 
большое ВОЙСКО. 

оорібве, айо. [соріоаив] 1) обильно, въ 
изобиліи; с. ргобсівсі = отправиться 
съ большими запасами; 2) слово- 
обильно — краснорѣчиво, простран¬ 
но, бісеге, саиват беіепбеге. 

ооріовив, аф. [соріа] 1) обильный, бо¬ 
гатый, ге аіідпа; Ьото, ргоѵіпсіа с.; 
2) словообильный — краснорѣчивый, 
пространный, огаіог с., огаііо с. 

соріѳ, ібів,/. короткая сабля, 
ооро, оніа, т. = саиро. 
обріаііо, опів, /. = сооріаііо. 
обріо, 1. = сооріо, 1. 
оорйіа, ае,/. 1) связь, завязка, верев¬ 
ка, ремень; 2) ігор. узы. 

сориіаііо, бпів,/. [сориіо] совокупле¬ 
ніе, соединеніе, связь, 

оориіаіив, аф\ [сориіо] соединенный, 
сориіаіі регѵепітив (вмѣстѣ); піЫІ 
еві сориіаііив = ни въ чемъ не видно 
болѣе тѣсной связи, 

оорйіо, 1. совокуплять, связывать, 
соединять, ѵегЬа, аіідиіб сиш ге аіі- 
^иа, Ьаес іпіег ее; с. сопсогбіат, во¬ 
дворить с. 

социо, ае, /. повариха, 
ооцио, хі, сіит, 3. 1) варить, отт. = 

готовить, сіЬига, соепат; Ь) печь, жа¬ 
рить, рапет; отт. сушить, гоЬиг; воі 
с. ^ІеЪае; с. Іаіегсиіо* (обжигать); 
а^^ег сосіпе, изъ жженаго камня, 
кирпичный; 2) дѣлать мягкимъ, спѣ¬ 
лымъ, приводить въ зрѣлость, 80І с. 

иѵав, рота сосіа еі таіига; 3) ігор. а) 
замышлять, обдумывать, Ъеііит, соп- 
еіііа еесгеіо; Ь) мучить, тревожить, 
сига ^иае 1е <одиіІ. 

оофшв, і, т. [сх^ио] поваръ, 
сог, гбів, п. 1) сердце, пиііит апітаі 
роіееі евзе віпе с. 2) ігор. а) сердце — 
душа, духъ, Гогіі согбе ?егге шаіа; 
согбі ееі тіЬі, лежитъ у меня на серд¬ 
цѣ, мнѣ дорого, пріятно; Ь) = разсу¬ 
докъ, благоразуміе, сот ЬаЪеге, быть 
р азсудительн ымъ. 

Сога, ае, /. городъ въ Лаціумѣ; отт. 
Согапі, огшп, т. жители г. К. 

оогаііиш или оиг&іішп, іі, п. красный 
кораллъ. 

Сог&Ш, опт, т. племя въ Мязіи, на 
берегу Чернаго моря, 

обгат, 1) ргаер. сит аЫ. въ присут¬ 
ствіи, предъ, при, с. аіщио, с. іпбісі- 
Ъив, с. й^иепііевіто Іе^аііопит соп- 
ѵепіи; 2) айѵ. а) лицомъ къ лицу, въ 
глаза, с. аіщиет атртеге; бісеге с. аіі- 
Чиіб аі^ио ргаезѳпіе; Ь) = лично — 
самъ, с. абевве; с. Ъос Іеспш а$ат; с. 
регерісіі, дпае ех шшсііе со^поѵегаі. 

оогах, йсів, т. воронъ (ірсческ. сл.). 
оогЪім, ів, /. корзина. 
согЫІа, ае,/. ластовое судно, грузовое 

судно. 
оорЫПа, ае, /. (сіетіп. отъ согЪія) кор¬ 
зинка, корзиночка. 

оогсйіот, і, п. [сог] 1) сердечко; 2) 
прозваніе Сципіона Назики за благо¬ 
разуміе (см. сог, 2, Ь). 

Согоуга, ае, /. островъ Іоническаго 
моря; отт. Согоугаѳив, аф. и виЪеі. 
-гаеі, огит, т. жители этого о-ва. 

оогбаіив, аф. (сог, 2, Ъ) разумный, 
благоразумный. 

оогйах, асіѳ, т. 1) родъ пляски, свой¬ 
ственный аѳинской комедія; 2) ігор. 
= ІгосЬаеив. 

СогбйЪа, аѳ, /. городъ въ Испаши, 
Кордова; отт. СогбиЪѳпвІв, е, аф*. 
и яиЬві. -Ъепвев, іит, т. жители г. К. 

СогПпішп, іі, п. городъ въ Самніумѣ; 
отт. Сог&піепяіи, е, аф*. и еиЬзі. 
-піепвев, іпт, т. жители г. К. 

оогіагіив, іі, т. кожевникъ. 
оогі&іа, см. оохті^іа. 
СогіпЫшв, і, /. Коринѳъ, отж. а) Со- 
гіпІЫив, аф\ и еиЬві. -іі, огшп, т. 
жители г. К. Ь) СогіпШіасид, аф\ 

Согібіі, бгпт, т. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. СогІоіавдш, аф. и виЪві. -І&пі, 
бгит, т. жители г. К. 

согішп, іі, п. 1) кожа; Ъ) ігор. кожа¬ 
ный мѣхъ; ремень; 2) (у растеній) 
кора. 

СотѳІІшц пот. рг. знаменитаго рим¬ 
скаго рода, къ которому принадде- 
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жали Фамиліи: Сіппае, І)о1аЪе11ае, 8сі- 
ріопев, 8и11ае, и пр. 1) Ьисіив С. Сіп- 
па, противникъ Суллы, консулъ въ 
87 г.; 2) РиЫіив С. ЭоІаЪеІІа, зять 
Цицерона, приверженецъ Антонія; 
B) РиЫіив С. 8сіріо, консулъ въ 218 
г., разбитыЯ Ганнибаломъ при Тици¬ 
нѣ; Ъ) его сынъ РпЫ. С. 8с. Аігіса- 
пив та^ог, побѣдитель Ганнибала при 
Замѣ; дочь этого Сципіона «Согпе- 
Ііал — мать знаменитыхъ Грантовъ; 
с) РиЫіив С. 8сіріо Аетіііапив Аігі- 
сапиа шіпог, сынъ Л. Эмилія Павла, 
усыновленный Фамиліею Сципіоновъ; 
покоритель Карѳагена и Нуманціи; 
ф РиЫіив С. Всіріо Иавіса, против¬ 
никъ Гракховъ; 4) Ьисіив С. 8и11а 
Геііх диктаторъ, противникъ Марія. 
Отт. Согпѳіі&пив, аф. 

оогпѳоіив, аф. [I, согпеив] роговой, 
похожій на рогъ — твердый, жесткій. 

Г, оогпѳив, аф. [сопш] 1) роговой, изъ 
рога; 2) похожій на рогъ, твердый. 

2. оогпѳшц аф. сдѣланный или состоя¬ 
щій изъ вишни корнеліевой,&м. согпив. 

оогпіоѳгц тів, т. [согпи-сапо] трубя¬ 
щій въ рогъ, трубачъ. 

Сотіоѳп, Іпів, т. прозвище многихъ 
лицъ #еп1ів Орріае; отт. Согпіоі- 
ПП8, аф. 

оогпіойіа, ае, /. [детіп. отъ согпіх] 
молодая ворона. 

оогпіойіит, і, п. [йетіп. отъ соти] 
1) рожокъ; 2) знакъ отличія на шле¬ 
мѣ; отт. согшсиіагіив, іі, т. солдатъ, 
имѣющій этотъ знакъ. 

Согпіойіит, і, п. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. -Іапив, аф. 

согшвѳг, йга, йгит, аф. [согпи-^его] 
рогатый. 

оогпі-рѳв, 6ЙІ8, аф. [сопш] рогоногій 
— копытный, имѣющій копыта. 

согпіх, Ісів, /. ворона; ргоѵсгЪ. согпі- 
сит осиіов сопйдеге или сотісі оси- 
Іит = обмануть самаго осторожнаго. 

оогпи, ив, «. 1) рогъ, Ъоѵів, сегуопіш; 
отт. ігор. А) = предметы, сдѣланные 
ивъ рога: а) рогъ (музыкальный); &) 
лукъ; с) воронка. В) по сходству Фор¬ 
мы: а) крыло арміи, с. бехігит, віпі- 
вігит; Ъ) рукавъ рѣки, с. Яитіпів; с) 
мысъ, коса, с. іеггае; ф выставляю¬ 
щійся кончикъ: апіеппагшп, концы 
райнъ; шишка на шлемѣ: с. егівіае; 
C) по сходству вещества: а) копыто, 
Ъ) птичій клювъ; 2) ігор. — сила со¬ 
противленія, противодѣйствія, Іоііеге 
согпиа іп аіщиет; вит его сопта = 
ободриться, с. аййеге аіісиі = обо¬ 
дрить кого. 

1* оогашп, і, ». деренъ (вишня) см. сог¬ 
пив. 
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2. оогпшп, і, п. рѣдко вм. сопш ОѵІй. 
Меі. 2, 874). 

согаив, і, /. деренъ, вишня корвеліева 
(дерево); отт. росі. = дротикъ, сдѣ¬ 
ланный изъ д. 

СогоѳЪив, і, т. Коребъ, сынъ Мягдона 
изъ Фригіи, сражавшійся за Пріама 
подъ Троею. 

оогоііа, ае, /. гіетіп. отъ согопа. 
согоііагіит, іі, п. [согоііа] 1) вѣнокъ, 
дававшійся въ награду актерамъ и 
музыкантамъ; 2) = подарокъ. 

согопа, ае, /. 1) вѣнокъ, вѣнецъ; с. 
савігепвів, сіѵіса, паѵаіів см. сазігеп- 
вів, сіѵісив еіс.; виЪ с. тепбеге = про¬ 
дать плѣнныхъ въ рабство (отъ обы¬ 
чая надѣвать на ннхъ вѣнокъ); виЪ с. 
ѵепіге— быть проданнымъ въ рабство; 
2) ігор. с. ѵаііі, тигі или (аЬз.) с. край, 
обкладка, брустверъ; Ь) кругъ, со¬ 
браніе людей, (іісеге саиват тахітй 
согопіц с) линія укрѣпленій вокругъ 
осаждаемаго города и осадное войско, 
игЪет согопѣ сіп^еге, сігсипміаге, ор- 
ри$паге, сарѳге; ф войско, разста¬ 
вленное по стѣнамъ осажденнаго го¬ 
рода, согопй ѵаііит (ІеіепДеге; 3) вѣ¬ 
нецъ (созвѣздіе), по преданію вѣнокъ 
Аріадны; отт. Споввіа віеііа Согоиае 
и Сгевва Согопа. 

Согопаѳив, см. Согопѳ и Согопѳа. 
согопагіив, аф. [согопа] вѣнечный; 

отт. аигит с. денежный подарокъ 
отъ имени провинціи полководцу-по- 
бѣднтелю, замѣнявшій побѣдный вѣ¬ 
нецъ. 

Согопѳ, ев, /. городъ въ Мессеніи; 
отт. -паеив, аф. 

Согопѳа, ае, /. городъ въ Віотіи; отт. 
-паеив и -пеиэш, е, аф. и виЪві. -паеі, 
огит, т. жители г. К. 

Согопбйв, еі, т. царь фокидскій, 

отецъ превращенной въ ворону Ко- 
рониды. 

Согопів, ісіів, /. 1) дочь ѳессалійца 
Флегія, мать Эскулапа; отт. Сого- 
піеіѳв, ае, т. = Аевсиіаріпв; 2) дочь 
Коронея, царя Фокиды. 

оогопо, 1. [согопа] 1) увѣнчивать, 
украшать вѣнкомъ или вѣнками, аіі- 
^иет, іетріа, ровіев Іаиго; роіі. сог. 
сгаіега или ѵіпа, укр. винную чашу 
гирляндою; 2) окружать, вііѵа с. 
&^иав; с. асіііит сивіобе. 

оогрогйІІв, е, оф. относящійся къ тѣ¬ 
лу, тѣлесный, 

оогрбгѳив, аф. 1) тѣлесный, веще¬ 
ственный; 2) состоящій изъ мяса, 
мясной. 

оогриІѳпШв, аф. [согрив] дородный. 
оогрив, бгів .п. 1) тѣло, апітив еі с.; 

особл. а)=мясо, оава виіуесіа согрогі; 
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с. атіііеге, нохудѣть; аЪііі согрив со- 
Іощие; іасеге с., потолстѣть; Ъ) = 
ростъ, Іиіі ехідио согроге, та#по сог- 
роге; с) = лице, человѣкъ, ѵііе аЦие 
іпГате согриз; с. НЪегит, іпѵісіит; 2) 
вещество, матерія, масса, с. а^иаѳ, 
Іеггае; 3) ігор. существенное, сущ¬ 
ность, еіодиепііае; Ъ) стройное цѣлое, 
соаіевсеге іп ппіиа рориіі согрив; с. 
сіѵііаіів = всѣ граждане; с. геіриЫі- 
сае, составъ госуд.; с) сословіе, званіе, 
ѳіивбет согрогіѳ; виі согрогіа гех; ф 
собраніе, сводъ, с. отпів іигів Ко- 
тапі. 

оогривсйігіт, і, п. [йстіп. отъ согрив] 
тѣльце, частица, атомъ. 

сог-гіиіо, гіві, гйвшп, 8. соскребать 
(вмѣстѣ, въ кучу); отт. собирать по¬ 
немногу, с. респпіат, копить д. 

ооггѳсііо, бпіа, /. [соггі^о] поправле¬ 
ніе, исправленіе. 

ооггесіог, огІ8, т. [соггі^о] исправи¬ 
тель. 

оог-гѳро, герві, геріит, 8. спалзы- 
ваться, прниалвывать (о многихъ); 
ігор. пробираться, забираться. 

ооггеріѳ, аей. [соггіріо, 4] кратко. 
ооггѳрііо, бпів,/. 1) [соггіріо, 1] схва¬ 
тываніе; 2) [соггіріо, 4] сокращеніе. 

соггѳріив, рагіср. гл. соггіріо. 
ооггівіа, ае, /. [соггі^о] башмачный 
ремень. 

ооггдео, гехі, гесіит, 8. [соп-ге^о] 1) 
выпрямлять, давать надлежащее на¬ 
правленіе, (Іізііит, сигвит сіаввів; 2) 
ігор. исправлять, тогев, огаііопет, 
абоіевсепіет. 

соггіріо, гТриі, геріит, 8. [гаріо] 1) 
схватывать, Ьотіпет, агент тали; 
ігор. а) Йатта соггіриіі Іесіа игЬів 
(обхватило); соггеріиз еві тогЬо, тогіе 
впЪіІа, его постигла болѣзнь, внезап¬ 
ная смерть; соггірі ІіЬібіпе, увлекать¬ 
ся — ; соггеріив іша^іпе ехішіае Іог- 
тае, очарованной — ; Ъ) (роіі.) с. сог- 
рпа ех 80ПШО, ех вігаііа = вскочить 
съ постели; с. ее аіщио, броситься, 
поспѣшно отправиться куда; с. сат- 
ршп, араііит, поспѣшно пройти; с. 
дгадшп, ускорить шаги; 2) прибирать 
къ рукамъ, присвоивать себѣ, Ьопа 
аііси^ив, ресопіав; 3) бранить, с. аіі- 
^ист (іісіів, сопѵісіо; сІатогіЬив тахі- 
тів соггіріипіиг; 4) сокращать, ѵегѣа, 
ітрепвав. 

оог-гіѵо, 1. [гітиа] проводить (воду) 
въ одно мѣсто. 

СОГ-гбЬдго, 1. дѣлать крѣпкимъ, силь¬ 
нымъ, укрѣплять, подкрѣплять, с. 
тііііехп ореге аавИпо; с. аибасіат аіі- 
сц)па; аеіав соггоЪогаіа = зрѣлый 
возрастъ. 

Согіопа 

оог-гб<Іо, ві, вит, 8. обгрызать, изгры¬ 
зать. 

00Р-Г080, 1. выпрашивать, посред¬ 
ствомъ просьбы собирать, набирать, 
аихіііа а восіів, ресипіат; с. песеааа- 
ГІ08, 8Ш)8 (созвать), 

согговив, рагіср. гл. согго<1о. 
оог-гоіипсіо, 1. округлять, 
оог-гйдо, 1. морщить, сморщивать, 
оог-гатро, гйрі, гиріит, 8. 1) пор¬ 

тить, а^иат, осиіов Іасгівш; с. гее 
іатіііагев (= разстроить); ігор. с. то- 
гее; с. оссааіопет, оррогіипііаіет = 
пропустить с., не пользоваться удоб¬ 
нымъ случаемъ; 2) уничтожать, истре¬ 
блять, Ггитепіит іпсепбіо, ботит еі 
ее і#пі; ігор. с. врет, ІіЬегіаІет; 8) 
обольщать, соблазнять, развращать, 
абоіевсепіет; особл. = подкупать, с. 
аіідиет ресипій, Іаг^іііопе, ргеііо, и 
(аЬз.) с. тіНіев, иі 4) иска¬ 
жать, ІаЬиІаа риЫісаа, Іаташ, по- 
тіпа. 

оог-гио, гиі — 8. 1) рушиться, обру¬ 
шиться, аейев сотіепші; агЬог с.; 
ігор. Іи еі отпев теі соггиівіів (по¬ 
гибли); гіви с. = помирать со смѣху; 
2) бросаться другъ на друга, сталки¬ 
ваться. ассіріігев іпіег ве с. 3) асі. 
{рѣдко) сбрасывать, собирать въ ку¬ 
чу, аіщиіб; Ь) ігор. с. аіщиет, погу¬ 
бить кого. 

соггиріе, адѵ. [соггиріив] превратно, 
неправильно, ^ибісаге, ргопипсіаге. 

ооггиріёіа, ае, /. [соггитро] 1) порча; 
2) обольщеніе, подкупъ, 

ооггирііо, опів, /. [соггитро] 1) порча, 
испорченность, худое состояніе, с. 
согрогів, тогшп; 2) превратность, лож¬ 
ность, оріпіопит. 

ооггиріог, бгів, т. и -ігіх, Ісів, /. раз¬ 
вратитель, -ница; соблазнитель, -ница. 

соггиріив, рагіср. гл. соггитро; 2) ас&. 
испорченный, развращенный; &) пре¬ 
вратный, ложный. 

Согвіса, ае, и СогвІв, ісіів, /. островъ 
на Средиземномъ морѣ; Согвив, оф\ 
и еиЪ8і. СогвІ, <5гит, т. жители о.; 
(роёі.) Согсісив, аф. 

оогіѳх, Ісів, т. (рѣдко /.) 1) кора, особл. 
пробковаго дерева — её употребляли 
учившіеся плавать, отт. ргоѵегЪ. да¬ 
те віпе с. = не нуждаться болѣе въ 
надзорѣ; 2) кожица, скорлупа, 

оогііоѳив, аф. [согіех] сдѣланный изъ 
коры. 

оогііпа, ае, /. 1) котелъ; 2) роёі. тре¬ 
ножникъ въ храмѣ Аполлона въ Дель¬ 
фахъ, отт. иногда = оракулъ. 

Согіопа, ае, /. городъ въ Этруріи, 
отт. Согіопѳпвіз, е, оф. и змЬвй. 
-пепзев, іиш, т. жители г. К. 
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оогаішз = согуіпв. 
сотое, см. сайтов. 
оогивоо, 1, быстро двигать туда н сю¬ 
да, махать, качать (въ особ, о движе¬ 
ніи, отъ котораго рябитъ въ глазахъ) 
с. аіщиісі; чаще іпеігапв. а) качаться, 
дрожать, агЪог с. Ъ) сверкать, бли¬ 
стать, ватта іпіег паЪев с. 

оотодешв, аф*. 1) качающійся, дрожа¬ 
щій, трясущійся, агЬог с.; 2) свер¬ 
кающій, блистающій, сіяющій, цриа, 
Ішпіпа, гаЛіі аоіія. 

согтив, і, т. 1) воронъ; 2) крюкъ, 
особл. абордажный. 

СогуЪапіев, ішп, т. жрецы богини 
Цибелы во Фригія, к-ыхъ богослуже¬ 
ніе состояло въ шумной музыкѣ и 
воинской пляскѣ; отт. СогуЪ&п- 

_Йив, аф*. 
Согуоівд, аф. 1) относящійся, принад¬ 
лежащій къ пещерѣ на Парнассѣ, по¬ 
священной нимфамъ н Пану; отт. 
Согуоійѳв пушрЬае = дочери Пли- 
ста; 2) см. Согусгоя. 

Согуоия, і, т. 1) мысъ и городъ въ 
КиликіЙ; отт. СогуОІпя, аф\; 2) 
мысъ въ Іонія. 

оогусия, і, ія. мѣшокъ, наполненный 
пескомъ, въ палестрѣ,надъ к-ымъ ат¬ 
леты пробовали свои силы, ігор. (Сіе.) 
средство упражнять свои силы, 

оогуіеішп, і, п. [согуіиа] орѣшникъ, 
оогуіів, і, /. орѣховое дерево. 
оогутЫГег, ёга, ёгшп, аф. [согутЬав- 

Іего] увѣнчанный плющемъ, укра¬ 
шенный гирляндою ивъ плюща, В яс¬ 
ское с. 

оогутЪшц і, т. вѣтка, кисть плюща. 
оотурЬаѳив, і, ія. предводитель, гла¬ 

ва. 
СогуіЪтш, і, 1) /. городъ въ Этруріи; 

2) я», основатель этого г.; 8) сынъ Па- 
ряса. 

оогуіия, і. ш. колчанъ. 
СО0»61І8,/. [саиіев] 1) камень, утесъ; 

2) точильный камень, осёлокъ. 
Сов или Соне (Соов,) Соі, /. одинъ 

ивъ Спорадскикъ острововъ близъ 
берега Карій; отт. Соив, аф. 
и виЪгі. а) Со!, огшп, т. жители 
о.; Ь) Соа, <5гшп, я. самая тонкая 
ткань. 

008» сокращеніе = сопвиі. 
Сова (Совва), ае, /. или -ае, йгшп,/. 1) 

городъ въ Этруріи; отт. Совапив» 
аф. и выЪзі. -ваш, бгит, т, жители г. 
С.; 2) городъ въ Луканіи. 

оовхпое, бгшп, т. правительственный 
совѣтъ на островѣ Критѣ, 

сове, сокращеніе = сопвоіев. 
Совва, см. Сова. 
Соввуга или Сов нога, ае, /. неболь¬ 

шой островъ между Сициліею и Афри¬ 
кою. 

оовіа, ае,/. ребро; ігор. сторона, бокъ, 
аёаі, патів. 

ООВІтит, і, п. кость, растеніе въ Индіи 
и Аравіи, изъ корня котораго приго¬ 
товляли дорогую мазь. 

СбШоп, опіа, т. городъ на сѣв. берегу 
Африки близъ Адрумѳта. 

ооШигпайів, аф. [соіЬигпив] обутый 
въ котурны, отт. ігор. а) принадле¬ 
жащій къ трагедіи, трагическій; Ь) 
высокій, выспренній. 

ОоШаг&шц і, т. 1) высокій башмакъ, 
особл. актеровъ въ трагедіи, отт. 
ігор. а) = трагедія; Ъ) = трагиче¬ 
скій, высокій слогъ; 2) охотничій са¬ 
погъ. 

ооН<1', см. диоіісі-. 
СоШив, пот. рг. двухъ царей, цар¬ 

ствовавшихъ въ Котійскихъ аль- 
пахъ, современниковъ первымъ им¬ 
ператорамъ римскимъ, 

оойхгпіх, Ісів, /. перепелка. 
Соіув, уія, или СоШв, і, ія. пот. рг. 
нѣкоторыхъ ѳракійскихъ царей. 

Соіуііо, на,/, ѳракійская богиня; отт. 
СоіуШа, <5гит, «. праздникъ Ко- 
титты. 

Соив, сл. Сов. 
ооуіпагіав, іі, т. [сотіпав] сражаю¬ 
щійся съ колесницы, 

сотіпав, і, ія. боевая, вооруженная ко¬ 
сами колесница (у кельтовъ), 

ооха, ае,/. бедро, 
еохѳшііх, ісіа, /. = соха. 
СгаЪга, ае,/. рѣчка въ Лаціумѣ. 
огаЪго, бпіа, т. шершень. 
Сгэдив, і, т. городъ въ Ликіи. 
сгатЪѳ, ев,/, капуста. 
СгапІІ, бгшп, ія. городъ на островѣ 
Кефалоніи; 2) = жители этого г. 

Сгапоп, опіа, /. городъ* въ Ѳессаліи; 
отт. Сгапопіив, аф. 

Сгапіог, бгіа, т. пот. рг. 1) оружено¬ 
сецъ Пелея; 2) философъ аѳинскій, 

огарйіа, ае, /. хмель отъ вина, 
отав, адю. завтра; стае тапе, завтра по¬ 

утру. 
егавве, адю. [сгаавпа] 1) толсто, густо; 

2) ігор. а) неясно, с. аіщиід іпІеШ&е- 
ге; Ь) грубо, просто, роёта с. сотро- 
вііит. 

сгаввѳвоо,-8. [сгавапв] толстѣть, 
тучнѣть. 

Сгаввівпив, см. Сгаввав. 
сгаввіШсіо, тів,/. [сгаавпа] 1) толщи¬ 
на, с. рагіеішп; 2) густота, аёгіа. 

отаввпв, аф. 1) толстый, геѳіів; Іо$а с. 
(= простая); Ъ) = тучный, Ьото, а#ег: 
2) густой, аёг, неЬиІа, ип^иепішп; 3) 
ігор. грубый, простой. 
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Сгаввав, имя Фамилія депііа ІЛсіпіае; 
отт. Сг&ввіапив, аф. 

огавііпия, аф. [сгав] завтрашній, <1іев; 
сгавііпо = айѵ. завтра. 

Сгаіаѳін, ісіів, /. пот. рг. нимфа, мать 
Сциллы. 

огаіѳг, ёгів, ія. и сгаіёга, ае,/. 1) ча¬ 
та, въ которой мѣшали вино съ во¬ 
дою; Ъ) = сосудъ для масла; 2) кра¬ 
теръ жерло огнедышащей горы; 
Ь) пропасть; 8) пот. рг. а) заливъ у 
города Вгцае; Ъ) созвѣздіе а Чаша». 

Сгаібгив, і, ія. 1) одинъ изъ полковод¬ 
цевъ Александра В.; 2) знаменитый 
врачъ, современникъ Цицерона. 

огаіѳк, ів, /. 1) плетёная работа, пле¬ 
тень; Ь) вязанка хворосту, Фашина, 
сгаШшв раішіет ехріеге; 2) ігор. 
сплетеніе, сложеніе; с. зріпае, позво¬ 
ночный столбъ; с. іатогош, соты. 

СгаіЫв, і(іІ8, т. рѣка въ южн. Италія. 
Сгаііпив, і, ія. аѳинскій комическій пи¬ 

сатель, современникъ Аристофана. 
Сгаііррпв, і, т. философъ аѳинскій, 

современникъ Цицерона. 
огѳа&о, бпів, /. [сгео] избраніе, та#і- 

аігаіишп. 
огѳаіог, бгів, т. [сгео] творецъ, винов¬ 
никъ, тшніі; Котиіив с. Ыуив игЬіѳ, 
основатель. 

огеаігіх, ісів, /. [сгео] виновница, 
мать, паіига с. гегиш. 

СгеЬег, ѣга, Ьгпш, оф. 1) частый, въ 
большомъ количествѣ другъ подлѣ 
друга, многочисленный, ае<1Шсіа сге- 
Ьга; ідпев, агЪогев сгеЬ.; отт. а) на¬ 
полненный, полный, Іосіи с. агишіі- 
піЬив; Ь) ігор. обильный, богатый, с. 
вепіепііів; ТЬисусіісІев с. гегиш Іте- 
^аепіі&; 2) (во времени) частый, часто 
повторяющійся, ехсигвіопеа, ^иеге1ае; 
с. евзе іп ге аіщиа, часто говорить о 
чемъ или — часто дѣлать что. 

огѳЬгѳвоо, ѣгиі, (-Ъевсо, Ьиі), — 3. час¬ 
тымъ дѣлаться — усиливаться, рас¬ 
пространяться. Ъеііиш, ве<1іііо, &та с. 

сгѳЪгііав, 5іів,/. [сгеЪег] 1) частота — 
обиліе, множество, вепіепііагит; 2) 
частое повтореніе. 

огбЬго, адл. [сгеЬег] часто, многократ¬ 
но. 

ОГѲйіЫНв, е, аф. [сгейо] вѣроятный; 
то, чему можно вѣрить, имовѣрныЙ, 
паггаііо; йігііог сгеШЬіІі = храбрый 
до невѣроятности. 

огѳсііЫЫѳг, аЗѵ. [сгесііЫІід] иновѣр¬ 
но, заслуживающимъ вѣроятія обра¬ 
зомъ. 

огесіііог, бгів, ія. [сгебо] заимодавецъ, 
кредиторъ. 

огѳсШшп, і, п. [сге(іо] ссуда, долгъ. 
огесіо, <11<іі, сіііит, 8. 1) ввѣрять, по¬ 

ручать, ѵііат еі Гогіипав аіісиі; с. аіі- 
сиі витташ Ьеііі (главное начальство); 
с. отиіа сопвШа аіісиі, повѣр. кому 
всѣ свои намѣренія, планы; отт. Ъ) 
= давать въ займы, аіісиі рссипіат; 
2) довѣрять, полагаться на — , с. ѵіг- 
іиіі аіісіуив; с. ргаевепіі іогіипае; 3) 
вѣрить, ТЬисусіИі сгебо; с. аіісиі аіі- 
диій или (1ѳ ге аі^иа^* с. Ьос еаве Іѣс- 
іит; вставочное тіЪі сгесіе (рѣдко 
сгебе тіЪі) повѣрь мнѣ; (роёі.) сгегіог 
= сгебііиг тіЪі, мнѣ вѣрятъ; 4) = 
полагать, считать, с. аіщиет еаве ва- 
ріепіет, с. аіщиет Лоѵів Шіит; вста¬ 
вочное сге<1о = какъ я полагаю, по 
моему мнѣнію, вѣроятно (часто съ 
нѣкоторою ироніею); аЦі^іі ^ио^ие 
роеіісеп, сгегіо, пе е^ив ехрега еазеі 
ѳиаѵііаііа. 

сгеййШав, 5іів, /. [сге<1и1и8] легковѣ¬ 
ріе, довѣрчивость. 

сгеййіив, аф. [сге<1о] 1) легковѣрный, 
ітргоѵМив еі с.; Ь) роёі, легко вѣря¬ 
щій, готовый, склонный вѣрить, &1і- 
сиі; с. іп ѵіііит; 2) равв. (Тас.) то, 
чему легко вѣрятъ, і&ша с. 

Сгешѳга, ае,/. рѣка въ Этруріи; отт. 
-гепаів, в, аф. 

огѳто, 1. сожигать, ІіЬгов, согриѳ. 
Сгетопа, ае,/. городъ въ сѣв. Ита¬ 
ліи; отт. Сгѳтопепяів, е, аф. и 
виЪві. -пепяев, ішп, іи. жители этого 
города. 

огѳшог, бгів, ія. слизь, густой сокъ. 
Сгео, или Сгѳоп,іів, т. царь коринѳ¬ 

скій, выдавшій дочь свою Креузу за 
Язона. 

огео, 1. 1) творить, производить, отпѳя 
гев, дата Ьитапит; агіів ргоргішп 
еѳі с. еі #і#пеге; с. ІіЪегов, прижить 
дѣтей; отт. (роёі.) сгеаіов аіщио илы 
аіщиа родившійся отъ —; 2) ігор. 
сдѣлать = избрать, с. аі^иет гедет, 
сопвиіет, с. Зисет Ьеііо ^егепйо; Ь) 
порождать, причинять, регісиішп, ег- 
гогет. 

Огері(іа, ае, /. сандалія, обувь, при¬ 
крывавшая почти одну только по¬ 
дошву; ргоѵегЪ. пе аиіог иііга с. = 
знай сверчокъ свой шестокъ. 

огерісШив, аф. [сгерігіа] обутый въ 
сандалій. 

сгерШо, іпів,/. 1) цоколь, базисъ, оЪе- 
Ііасі; ігор. основаніе; 2) ограда, воз¬ 
вышенная насыпь, обкладка, особл. 
береговая, прибережная плотина, пг- 
ѢІ8 сгеріШпев; с. ша^пае шоіів. 

огерііаойішп, і, п. [сгерііо] трещет- 
ка, гремушка. 

огѳрІіо, 1. громко стучать, трещать, 
скрипѣть, шумѣть, агта, Натта &; 
с. говіго. 



огеріііш огіврав 148 

сгѳрііав, ня, т. [сгеро] трескъ, скрипъ, 
стукъ, шумъ, аппогшп, сагдіпшп, аіа- 
гат; Ь) с. ѵепігів, ши с., пученіе, 
вѣтры. 

огѳро, иі, ііит, I. 1) трещать, скрн- 
пѣть, стучать, шумѣть, іогез, саіепае, 
сіепіез, І&рісіеа сгерапі; роёі. геші сге- 
риегппі = переломились съ трескомъ; 
2} ігапеіі. с. а1ідпі<1, шумѣть чѣмъ; 
с. Іаеіит яоппш, поднять радостный 
крикъ; Ъ) громко, безпрестанно гово¬ 
рить, имѣть на языкѣ, твердить, с. 
іттшиіа сіісіа, тіШіаш. 

огѳрипсііа, бгит, п. [сгеро] трещетка, 
гремушка. 

отѳрпвсйіит, і, п. полусвѣтъ, полу¬ 
мракъ, обыкнов. = сумерки. 

Стен, см. Сгеіа. 
огѳасо, сгёѵі, сгёішп, 8.1) расти, Ьото, 

сгіпев с.; іп е]ия бото сгеѵіі, выросъ; 
Іопа с., л. прибавляется; ашісі сге- 
всипі, число друзей увеличивается; 
ігор. а) расти, прибавляться, усили¬ 
ваться, ореа АіЬепіепвішп с.; о<1іат, 
Іісепііа с.; Ь) возвышаться, пріобрѣ¬ 
тать зн&чеше, ІаЪоге аЦие ^ияііііа; с. 
рег ^иет; сгеясеп(1і оссаяіо; 2) про¬ 
израстать, диаѳсшщие е Іегга сгев- 
сипі; отт. рагіср. сгеіив = аф. про¬ 
исшедшій, родившійся: Тго]апо а 
вап&иіпе, Гаппо путрЬацие. 

Сгееіив, Сгѳвва см. Сгѳів. 
Сгеіа, ае, ши Сгѳіе, еа, /. Критъ, 

островъ на Средиземномъ морѣ; отт. 
1) Сгея, ёіів, пи обитатель о-ва К.; 2) 
Сгѳвва, ае, /. а) аф. с. рЬагеІга, с. 
ЪегЬа; Ъ) виЬзі. = Агіасіпе; 8) Сгѳ- 
іепвів, е, аф. и $иЪ$і. Сгеіѳпвев, 
ішп, пи обитатели о-ва К.; 4) ас^есИѵа: 
Сгѳвіив, Сгѳіаѳпв, Сгѳіапив, Сгѳ- 
Ііохів и Сгѳіів, Шв,/. критскій, 

огеіа, ае, /. (о-ва Крита) бѣлая глина, 
мѣлъ. 

Сгеіаѳив, аф. см. Сгѳіа. 
егѳіаіпв, оф. [сгеіа] мѣломъ натер¬ 
тый, набѣленный. 

Сгѳівпвія и Сгѳііоив, см. Сгеіа. 
огѳііо, бпіз,/. [сегпо] ісгпи і. Формаль¬ 
ное объявленіе о принятіи наслѣд¬ 
ства. 

Сгѳіія, оф. см. Сгѳіа. 
огѳіовив, аф. [сгеіа] изобилующій мѣ¬ 

ломъ ши бѣлою глиною, 
огѳі&іа, ае,/. [<іетіп. отъ сгеіа] пе¬ 
чатная глина. 

огѳішц рагіср. и. сепю и сгеасо. 
Степан, ае, / 1) супруга Энея, дочь 
Пріама; Ь) дочь коринѳскаго даря 
Креонта; 2) городъ въ Віотіи. 

СГІЬго, 1. [стіЬгит] просѣвать. 
сгіЬгиіп, і? п. сито, рѣшето, 
огітѳп, шія, п. 1) обвиненіе, с. Гаіяшп; 

с. іпѵі<1іае (деп, зиф.) обв. изъ зави¬ 
сти; с. шаіейсіі (деп. об/) обв. въ 
преступленіи; іп с. ѵосаге, обвинять; 
іп с. ѵосагі и еаае іп сгітіпе, быть 
обвиняемымъ; Ьос сгітіпе (Іатпаіпа 
еві, осужденъ на основаніи этого об¬ 
виненія; роеі. а) сгішеп Ьеііі = саияа 
Ъ., поводъ къ войнѣ; б) = предметъ 
обвиненія, роаіегііаіія сгішеп егів; 2) 
вина, преступленіе, Гаіегі с.; сгітіпі 
<1аге аіісаі аНцщй, ставить, вмѣнять 
кому что въ вину, въ преступленіе; 
б) роёі. = изображеніе преступленія, 
порока, паііо сгітіпе Іат рагіеѳ ріс- 
ІП8 егаі. 

огітіп&ііо, опів, /. [сгітіпог] обвине¬ 
ніе, особл. несправедливое обв., лож¬ 
ный доносъ, см. ассояаііо. 

огітілаіог, огія, т. [сгітіпог] обви¬ 
нитель, клеветникъ, извѣтникъ. 

огішіпог, с^роп. I. [сгішеп] 1) обви¬ 
нять, несправедливо обвинять, клеве¬ 
тать, чернить, с. аі^иет арші рори- 
Іит; 2) жаловаться на —, с. роіеп- 
Ііаш аіісфив; с. ашісіііат аѣ аіщио 
уіоіаіат еаве; с. аііцамі ари<і аіідиет, 
ж. кому на что. 

огІшіпове, адю. [сгітіповиа] обвини¬ 
тельно, съ упрёкомъ, злорѣчиво. 

огітіпбвПБ, аф. [сгішеп] 1) содержа¬ 
щій обвиненіе, клевету; исполненный 
упрековъ, клеветы, огаііо; 2) обви¬ 
няющій, злорѣчивый, Ьото. 

Сгітідоші, і, т. рѣка на юго-запади, 
берегу Сицилій. 

огіпаііа, е, аф. [сгіпіз] къ волосамъ 
относящійся, принадлежащій; отт. 
а) еиЬві. сгіпаіе, із, п. шпилька; б) 
сгіпаіе согрпа роіурі, волосообраз¬ 
ное—. 

огіпів, із, т. волосъ, часто соЛесі. 
= волосы; ігор. сошеіеа аг$еп!ео 
сгіпе. 

сгішіив, аф. [сгіпів] волосатый, дол¬ 
говолосый; рпеііа с., съ длинными 
кудрями; віеііа с. = комета. 

ОГІ8І0, ів, /. рѣшеніе, кризисъ, пере¬ 
ломъ. 

огіврісапв, піів, аф. [сгіврав] кудря¬ 
вымъ дѣлающій; роёі. ѵепіив с. шаге, 
в. поддергивающій зыбью. 

огівріаиіоапѳ, пив, аф. [сгіврпв-зиісо] 
извивающійся, извилистый. 

сгівро, 1. [сгіяриз] 1) закручивать, ку¬ 
дрявить, саріііит; 2) ігор. приводить 
въ волнистое, дрожащее движеніе, 
отт. роёі. = махать, Ьавііііа. 

огіврйіив, аф. [йетіп. отт. сгіврав] 
кудреватый. 

огівршц аф. 1) кудрявый, курчавый; 
2) ігор. неровный, негладкій; б) вол¬ 
нистый, дрожащій. 
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Сгінѳа, ае, /. городъ въ Фокидѣ; отт. 
Сгівваеин, аф. 

огівіа, ае, /. 1) хохолъ, гребень у 
птицъ; 2) перо на шлемѣ, султанъ. 

СГІнВДив, аф\ [сгівіа] 1) хохлатый; 2) 
имѣющій султанъ, перо на шлемѣ; 
Ь) саввів с. шлемъ съ перомъ, съ сул¬ 
таномъ. 

СгШібіѳ, ев, /. городъ на ѳракійскомъ 
Херсонесѣ. 

Сггаав, ае, т. Критій, главнѣйшій изъ 
тридцати тиранновъ, поставленныхъ 
Лиз&ндромъ въ Аѳинахъ. 

сгШодв, і, т. критикъ. 
СгНо, бпів, т. аѳинянинъ, ученикъ я 
другъ Сократа. 

Сгііоі&ив, і, т. 1) греческій философъ, 

жившій во 2 столѣт. до Р. X.; 2) пол¬ 
ководецъ ахеянъ въ войнѣ съ рим¬ 
лянами. 

огообив, аф*. [егосив] 1) шафрановый, 
соіог, о(іогев; 2) шафрановаго цвѣта, 
йогев, сЫатіѳ. 

огооіо, 4. каркать. 
огооосННпа, ае,/. іегт. \і. извѣстнаго 
рода южный выводъ, ложное заклю¬ 
ченіе (Оиіпі.). 

огососШив, і. т. крокодилъ, 
огоооіа, ае, / [сгосиѳ] нарядное жен¬ 

ское платье шафрановаго цвѣта, 
сгоооійіа, ае, / [йетіп. отъ сгосоіа] 
красивое платье шафранаго цвѣта, 

огоошп, і, п. и сгоспа, і, т. шафранъ. 
ОготтупасгІв, ібів,/. мысъ на остро¬ 

вѣ Кипрѣ. 
Сготуоп, бпів, /. мѣстечко близъ Ко¬ 
ринѳа. 

Сгопішп таге, Ледовитое море. 
егоШит, і, п. гремушка, кастаньеты. 
Сгоіо, бпів, сотт. рѣдко Сгоіопа, ае, 

/. городъ въ южн. Италій; отт. 1) 
Сгоіопіаіев, ае, т. уроженецъ г. К.; 
2] СгоіопІѳпвів, е, аф*. и виЪзі. 
-піепвев, ішп, т. жители г. К. 

Сгоіоріасіев, ае, т. внукъ Кротопа = 
Ілшзѳ. 

опюІ&ЪШн, е, аф. [сгпсіо] мучитель¬ 
ный. 

сгисіатѳпіит, і, п. [сгисіо] мученіе, 
мука. 

огисіаіив, ив, т. [сгисіо] мука, муче¬ 
ніе, пытка. 

сгисіо, 1* [стих] мучить, терзать, пы¬ 
тать, томить* 

сгисіѳіів, е, аф. 1) безжалостный, же¬ 
стокій, Ьошо; с. іп аіщпеш; с. роепа, 
вепіепііа, Ъеііит; 2) = ужасный, 
страшный, с. пошей іутаппі. 

огиаёШав, аіів, /. [сгпбеіів] жесто¬ 
кость. 

огшІеШег, айѵ. [епкіеіів] безжалост¬ 
но, жестоко. 

огшіѳвсо, (Іиі, — 3. [сгибов] ожесто¬ 
чаться — усиливаться, тогЬив, іга 
стбевсіі. 

огисШав, ЗДів, /. [сгибов] 1) обремене¬ 
ніе желудка; 2) дурное пищевареніе, 
разстройство желудка, 

огидин, аф. [сгиог] сырой: 1) крова¬ 
вый, сочащійся кровью, ехіа, саго; 
отт. а) непереварнвшійся, неперева¬ 
ренный (желудкомъ), сіЬив; ігор. Іес- 
Но с. нехороше понятое; Ъ) непере- 
варившіД пищу, страждущій неваре- 
ніемъ желудка; 2) незрѣлый, неспѣ¬ 
лый, ротит; ігор. риейа с. тагііо, 
недостнгшая тѣхъ лѣтъ, въ которыя 
выдаютъ за-мужъ; Ь) молодой, атог; 
с. вегуіііот, — новое, непривычное; 
с. вепесіив, — бодрая; 3) необрабо¬ 
танный, необдѣланный, аоішп, со¬ 
пит; с. севіив, — изъ невыдѣланной 
кожи; ігор. а) суровый, безчувствен¬ 
ный, жестокій, уіг, епвів, Ъеііит; Ь) 
грубый, необразованный, Ьото. 

огиѳпіе, адл. [сгиепіив] кроваво, жес¬ 
токо. 

огиепіо, 1. [стог] 1) окровавлять, 
обагрять кровью, віабіит, бехігаз; 
2) рѣдко — красить въ красную крас¬ 
ку, ѵевіеш. 

сгиѳпіив, аф. 1) кровавый, окрова¬ 
вленный, сабатег, ^Іабіив, уевіів; ігор. 
рах, уісіогіа, купленная кровью; 2) 
кровожадный, ЬовИа; АсЪіІІев степ- 
Ног ЬеІІо; 3) роёі. кроваваго цвѣта, 
багровый. 

отите па, ае, /. денежный кошелекъ, 
ігор. = деньги. 

огиог, бгів, т. 1) кровь (*#а тѣла, на 
тѣлѣ, ср. вап$шв); 2) ігор. кровопро¬ 
литіе, убійство, атібив сгиогів. 

огиррвіі&гіив, іі, т. воинъ въ латахъ, 
латникъ (Тас.). 

Сгиріогіоів ѵШа, мѣстечко въ сѣв. 
Германіи, въ области фризовъ, 

огне, йгів, п. голень, лядвея. 
огивѣа, ае, /. 1) кора, скорлупа; с. ра- 
піа, корка; с. рівсіиш, рыбья чешуя; 
сопсгевсипі іп Йптіпе сгавіае = р. 
покрывается льдомъ; 2) накладная 
работа, наборка, мозаика, рагіеНв; Ь) 
выпуклая работа, барельефъ, аг^епіі. 

огинйііа, ае,/. йегпіп. отъ сшвіа. 
огинійіит, і, п. [йетіп. отъ сгивіит] 
пирожокъ. 

сгивіит, і, п. пирожное. 
Сгиніитбгіа, ае,/. или -гішп, іі, п. и 

•гіі, огит, т. городъ сабинскій въ 
Лаціумѣ; отт. а) -тіппв и (роН.) 
-тіав, аф. Ь) -тіш, бтт, т. жители 
г. К. 

огих, йсів,/. 1) крестъ; іп сгисет Іоі- 
Іеге или стсі аІЯдеге, іп сгасе, іп 
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сгпсет виШ^еге, пригвоздить*'ко кре¬ 
сту, распять; 2) ігор. хука, бѣда, горе, 
бѣдствіе, аѣвІгаЬеге аіщиет іп таіат 
с.; аЬі іп таіат сгиеет! = пошелъ 
къ чортуі убирайсяі 

огуріа, ае, /. подземный ходъ, подзе¬ 
мелье. 

огуріо-рогііоия, ив, /. крытый ходъ, 
кр. галерея. 

огувіаШпшц оф\ хрустальный; виЬзі. 
-ша, огиш, п. хруст, вещи. 

огувіаПшп, і, п. хрусталь; у>о#.=хру¬ 
стальный сосудъ. 

СіевірЬоп, опіів, /. 1) городъ при рѣ¬ 
кѣ Тигрѣ; 2) т. аѳинянинъ, предло¬ 
жившій дать Демосеену золотой вѣ¬ 
нецъ. 

сиЪіоиіагів, е, «4;. [сиЬісиІит] отно¬ 
сящійся, принадлежащій къ спальнѣ, 
спальный. 

оиЪіопІаггав, аф\ [сиЪісаІит] спаль¬ 
ный, комнатный; опт. виЬві. -йгіив, 
іі, п. камердинеръ. 

ОтхЪісйІшп, і, п. [сиЪо] 1) спальня, по¬ 
чивальня; Ь) = комната; 2) царская 
ложа. 

оаЫІѳ, ів, п. [саЬо] 1) постеля, ложе; 
2) логовище, гнѣздо. 

саЪііаІ, йіів, ». подушка. 
оаЪіі&ІІа, е, аф. [сиЬіішп] длиною въ 

локоть. 
сиЪІіо, I. [спЬо] часто лежать, имѣть 

обыкновеніе лежать, Ьиші. 
еаЪіішп, і, п. и -іив, і, т. [сиѣо] 1) ло¬ 
коть; ігор. изгибъ, поворотъ; 2) ло¬ 
коть, мѣра длины. 

сиЪо, Ьаі, Ъіішп, I. лежать, покоиться, 
с. іп Іесіо, ід іесііса; особл. а) спать, 
сиЪіішп іге; Ь) возлежать 8а столомъ, 
вирга, іпіга аіщиет; с) быть боль¬ 
нымъ. 

оиЪив, і, т. 1) кубъ, Фигуру 2) куби¬ 
ческое число. 

оиооііив, і, т. 1) чепецъ, капшпонъ; 
2) обвертка. 

сиоиіив, і, т. кукушка, 
оиойтів, бгів, пи огурецъ. 
оиоогЫіа, ае, /. 1) тыква; 2) банка 

крововосная, рожокъ, 
сйао, (іі, вшп, 8. бить, колотить, особл. 

обрабатывать металлы, ковать; с. пи¬ 
тов, чеканить м. 

сиісиітбсіі, вмѣсто сціиясіупвтбсіі 
^и^шв-тобив] оф\ іпйесі. или ргоп. 
*пА/. какой бы ни былъ, какого рода 
бы ни былъ: с. ев, с. вил! 

ОТДІав, ѣіів, ргоп. іпіегг. ^Ш-СЦ)ПВ] изъ 
какой страны или къ какому народу 
принадлежащій — откуда родомъ? 

огіпв, а, шп, ргоп. іпіегг. или ргоп. геі. 
[<іаі] чей, чья, чье,—сщ'шп ресив? ів, 
сфа гее віі. 
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огдивйат-тбсіі, ^иі(1ат-то(1и8] нѣко¬ 
тораго, извѣстнаго рода, 

огцив-шббі, ^иі-тобив] I) ргоп. іпіегг. 
какого рода? какой? 2) ргоп. геі. (та¬ 
кой) какой; 8) == сіуивсшцие шо<1і. 

оіз^ивфіѳ-тбді, [ф1вдае-то<1и8] оф*. 
іпсіесі. или ргоп. іпйе/. всякаго рода, 
всякій, сит пауіЬив с. ігі$ш!а; с. $е- 
пив Ьотіпит. 

оиіоііа, ае,/. тюфякъ, подушка, 
ойібив, і, т. и -ит, і, п. 1) кожаняый 
мѣшокъ, кож. мѣхъ; 2) мѣра для 
жидкостей = 20 атрЪогае. 

опіех, ісіѳ, т. комаръ, мошка, 
оиііпа, ае,/. кухня; ігор. пища, столъ, 
еиітѳп, Ідів, п. 1) верхъ, вершина, 
верхушка, сиітіпа Аіріит; с. іесіі, 
конёкъ; 2) ігор. высшая степень, Гог- 
іипае. 

опіпаив, і, т. стебель, соломина. 
ОПІра, ае,/. 1) вина, Ъос Гасіит еві сиі- 
рй тей; ів еві іп сиіра или с. еві іп 
ео, репёв еит = онъ виноватъ; соп- 
Гегге, Іг&пвГегге сиіращ іп аіщиет, 
сложить вину на кого; сиірат іп ве 
аітіііеге, соттіиеге, сопігаЬеге = 
провиниться, сдѣлаться виновнымъ 
въ чемъ; 2) проступокъ, ошибка, по¬ 
грѣшность, с. атісіііае, противъ 
дружбы; сиіра еві іи Гасіо тео, поп 
всеіив; 3) ігор. (роёі.) виноватый, ви¬ 
новникъ несчастія, сиірат Гегго сот- 
рев с еге. 

оиіро, I. [сиіра] 1) винить, обвинять; 
2) осуждать, порицать, 

сшііѳ, айѵ. [сиііив] изысканно, красиво, 
изящно. 

опііеііив, і, т. [Детіп. отъ сиііег] но¬ 
жичекъ. 

оиііег, Ігі, т. ножъ, 
сиіііо, опія, /. [соіо] воздѣлываніе, 

а«ті. 
оиііог, бгів, т. [соіо] 1) воздѣлыва¬ 

тель, обработыватель, арт, іеггае; с. 
ѵШв, разводнтель винограда; 2) зем¬ 
ледѣлецъ, ІіЬегів сиІІогіЬив Ъеііо аЪ- 
витрііа; 8) обитатель, е^ив Іеггае, соі- 
Іів е^ив; 4) ігор. почитатель, другъ, 
беогшп, Ъопогпш, ѵегііаіів. 

оиіігагіш, іі, т. [сиНег] заклатель. 
оиіігіх, Ісів, /. [сиИог, соіо] 1) воэдѣ- 

лывательница; 2) обитательница, 
оиіійга, ае, /. [соіо] 1) воздѣлываніе, 

обработываніе, а^гі; 2) земледѣліе; 
В) ігор. образованіе, развитіе, апіті; 
Ь) роёі. почитаніе, угодливость, роіеп- 
І18, СИЛЬНОМУ. 

1. сиііив, рагіср. іа. соіо; 2) оф. воз¬ 
дѣланный, обработанный, а#ег сиііів- 
вітив; сиШога Іоса; Ь) украшенный, 
красивый, изящный; с) образован¬ 
ный. 
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2. оиііив, ив, т. [соіо] 1) воздѣлываніе, 
обработываніе, а^гогшп; 2) попече¬ 
ніе, согрогів, о тѣлѣ; 3) образъ жиз¬ 

ни, диоіМіапив, ІіЬегаІів; особл. утон¬ 
ченный образъ жнзнн, сиііив аЦие 
Ъитапііав ргоуіпсіае; ге^іив ѵісіив еі 
сиііив (тісіив относится къ пищѣ, сиі¬ 
іив — въ одеждѣ, домашней утварн 
и пр.) отт. а) = одежда, равіогаіів, 
тііііагів; Ь)=убранство, великолѣпіе, 
пышность, с. ге#іив; с. ІгішпрЬі; с. ас 
<1еві<1іа ішрегаіогів; 4) ігор. образова¬ 
ніе, развитіе, апіті; ^епив Ьотіпит 
таіо соііи соггиріит; Ъ) почитаніе, 
поклоненіе, беогит; аіісиі сиііит ігі- 
Ъиеге. 

сиіиііия, і, т. большой бокалъ, чаша. 
1. сит, ргаер. сит аЫаі. съ (съ теор.) 

еаае с. аіщпо; а^еге, соптепіге, рп$па- 
ге с. аіщио; еві тШ сит аіідио аіі- 
диіб или піЫІ, я въ сношеніяхъ съ 
кѣмъ, или — не нмѣю сношеній съ 
кѣмъ; диі<1 тіЪі сит ге? мнѣ какая 
нужда до этого? іасеге с. а1ідио = 
держать чью сторону, быть съ кѣмъ 
за одно; евве с. ітрегіо, имѣть глав¬ 
ное начальство; сит ргіто воіе, с. 
ргіта Іисе, на разсвѣтѣ, чуть свѣтъ. 

2. ошп, соту. см. дишп. 
Сшпаѳ, йгит, /. городъ въ Кампаніи; 
отт. 1) -аеив, аф. ЗіЬуІІа Ситаеа; 
Ситаеі апді = лѣта Сивиллы, глубо¬ 
кая старость; 2) -шапив, аф. и виЬві. 
-тЕпі, б гит, т. жители К.; 3) -т&пат, 
і, п. а) область К.; Ъ) дача Цицерона 
близъ этого г. 

оишЪа, ае, въ нѣкот. нзд. вм. сутЪа. 
ошпбпц ае, /. 1) ларь для зерноваго 
хлѣба; 2) = житница. 

ООШІПШП, І, П. ТМИНЪ. 

ОШП-Ш&ХІШѲ, см. дііптп.тйтітп. 

ошп-ргітів, а4ѵ. въ числѣ первыхъ, 
особливо, преимущественно. 

ошвдие или ошщие, аЗѵ. обыкнов., съ 
мѣстоим. и нарѣч. диі, диаШ, диоі, 
пЬі, еіс. см. диідипдие еіс.; 2) отдѣль¬ 
но— (рѣдко) когда бы то ни было, 
какъ бы то ни было. 

оипшШѳ, айѵ. [ситиіаіив] въ полной 
мѣрѣ, вполнѣ. 

СШпиШпв, рагіср. гл. ситиіо; 2) оф. 
полный, совершенный, тепвига, ѵіг- 
іиѳ. 

ошпйіо, I. [ситиіив] 1) складывать, 
собирать въ кучу, накладывать, на¬ 
громождать, апгит аг^епіитдиѳ, агта 
іп іп^епіет асегѵит, агепав; ігор. с. 
Ьопогев, ЬепеГасіа іп аіідиет; 2) умно¬ 
жать, увеличивать, іщигіаѳ, аев аііе- 
пшп иѳигіѳ, еіодиепііі Ьеііісат $1о- 
гіат; 3) дѣлать полнымъ, наполнять, 
Говвав согрогіЬив; ігор. а) осыпать, 

аіідиет ѵоіиріаііѣив, ЪопогіЪив; Ь) до¬ 
вершать, асі ситиіапбит #аи<1ішп. 

ситиіив, і, т. 1) куча, груда, громада, 
агтогит, согрогит саевогит, агепае; 
2) ігор. верхъ, довершеніе; о) вѣ¬ 
нецъ, сшпиіит аЯегге геі аіісиі, до¬ 
вершать, вѣнчнть; Ь) прибавленіе, 
добавокъ, ассе<1іі а4 аіідиіб или геі 
аіісиі ситиіив; іп ситиіит ассейеге. 

оипаЪйІа, бгит, п. колыбель, 
сипае, агшп, /. — сипаѣиіа, ігор. дѣт¬ 

ство, младенчество. 
оипсі&ЪипсІиѳ, аф. [сипсіог] медля¬ 
щій, мѣшкающій. 

сипсі&па, Іів, рагіср. и. сипсіог; 2) 
аф. медленный, нерѣшительный; Ъ) 
роёі. вязкій, #1еЬае. 

отшоіапіег, айѵ. [сипсіапа] медля, ме¬ 
дленно. 

сипоі&ііо, бпів, /. [сипсіог] медленіе, 
мѣшканіе. 

еипоіаіог, бгів, т. [сипсіог] медли¬ 
тель: а) человѣкъ осмотрительный, 
осторожный; Ь) нерѣшительный, 

сипсіог, 1. йероп. 1) медлить, мѣш¬ 
кать, Ьеііит ГаЬіиѳ ^еввіі сипсіапсіо; 
2) быть въ нерѣшимости, колебаться, 
уов сипсіатіпі, диі<1 ^асіаіів. 

сипоіив, аф. [сокращ. со; ап сіи в] весь, 
ѳеп&іив, огЬів іеггагит; ріиг. сипсіі, 
всѣ вмѣстѣ. 

оипѳ&Шп, айѵ. [сипеив] наподобіе кли¬ 
на, клинообразно. 

оипѳо, I. [сипеив] 1) дѣлать наподобіе 
клина, д. клинообразнымъ, аіідиісі; 
сипеаіив, клиновидный, остроконеч¬ 
ный; 2) заклияннать; ігор. закрѣ¬ 
плять. 

оипебіив, і, т. [йетіп. отъ сипеив] не¬ 
большой клинъ, клинышекъ, 

сипеив, і, т. клинъ; отт. а) боевое 
построеніе войска клиномъ, сипеиш 
Гасеге; Ь) клинообразные ряды ска¬ 
мей въ театрѣ, гев поіиіі сипсіів си- 
пеів = сдѣлалось извѣстнымъ всѣмъ 
зрителямъ; с) рЫг. обшивка нижней 
части корабля (для предохраненія 
отъ подводныхъ камней), 

сипіойіив, і, т. 1) кроликъ; 2) подзем¬ 
ный ходъ, въ яз. воснк. мина, подкопъ, 
сипісиіоа а#еге. 

ошшив, і, /. развратная женщина, 
оира» ае,/. бочка, кадка, 
оирёйіа, ае, /. охота лакомиться, ла¬ 
комство. 

оирѳсііа, бгит, ». и -сііаѳ, Йгит,/. ла¬ 
комства, сласти. 

сирісіѳ, Ыѵ. [сирібив] 1) жадно, страст¬ 
но; 2) пристрастно. 

СирісІІпеия, аф. [сирігіо, 2] принадле¬ 
жащій, относящійся къ Купидону, 
купидоновъ. 
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сирісІІѢав, Біів, /. [сирібиві 1) сильное 
желаніе, страсть, ігішпрЬі, ішііашіі; 
соёгсеге отпев с.; 2)=жадность, алч¬ 
ность, с. еі аѵагіііа; 3) = пристрастіе, 
,)и<1ісів. 

сирйіо, іпія, /. [сиріо] 1) страстное 
желаніе; с. ^Іогіае, жажда сл. 2) пот. 
рт^ Купидонъ, сынъ Венеры, 

сирісіив, аф. [сиріо] 1) сильно жела¬ 
ющій, жаждущій, с. Ье11ап(1і, расія, 
аогі; 2) = жадный, алчный; 3) при¬ 
страстный, іидех ігаіив еі с. 

сиріо, Ігі, (іі), Іішп, 3. 1) желать, аіі- 
<іш<1, с. Ігігі; 2) с. аіісиі или с. аііссцив 
сапвй = быть расположеннымъ, бла¬ 
говолить къ кому. 

сирііог, огів, т. [сиріо] желатель, 
искатель (Тас.). 

сирре<ііа, = спресііа. 
оиргѳввеіит, і, п. [сиргевѳив] кипа- 
рисникъ, кипарисовая роща, 

оиргѳваешц и -вшив, аф\ [сиргеввив] 
кипарисовый, кипарисный. 

сиргеввІГѳг, бга, бгит, аф. [сиргев- 
вив-Гего] производящій кипарисъ, 

оиргемив, і, /. (аЫ. зіпд. иногда -ей) и 
(роді.) сурагіввив, і, /. кипарисъ, ки¬ 
парисовое дерево; 2) ігор. (роёі.) = 
ящикъ изъ кипарисоваго дерева. 

ОПР, адл. почему, зачѣмъ, за что (геіаі. 
и іпісггод.). 

сига, ае, /. забота: 1) = стараніе, по¬ 
печеніе, ша^па сит сига аііцикі Іасе- 
ге; сигат ропеге, сопвитеге іп ге аіі- 
диа, приложить, употребить стараніе; 
Ьос тіЬі еві сигае (Даі.) — это для 
меня предметъ заботы, я забочусь 
объ этомъ; сигае ЬаЬеге аіщиісі (аіі- 
диет), заботиться о чемъ (о комъ); 2) 
отправленіе, завѣдываніе, управленіе, 
с. гегшп рпЬІісагиш, ѵіагит, ЬеШ; 3) 
хлопоты, безпокойство, опасеніе, соп- 
іесіив сигй; та^па с. сі воііісііибо; 
сига еві рго тоепіЬив івіів; 4) ігор. 
(роёі.) предметъ заботы: а) возлюблен¬ 
ный, -ая; Ь) работа, трудъ, ^иогит 
іп тапив сига повіга ѵепегіі. 

сигаііиш, см. оог&Нит. 
©игаіе, айѵ. [сигаіив] тщательно, 
опгаііо, опів, /. [сиго] 1) попеченіе, 

геі аіісщив, о чемъ; 2) = завѣдыва¬ 
ніе, исправленіе (должности); 6) ле- 
ченіе. 

сигйіог, бгів, ш. [сисо] 1) знбетящійся, 
имѣющій попеченіе, геі аіісцщв, о 
чемъ; 2) имѣющій надзоръ, завѣды- 
ваюіцій; 8) попечитель, опекунъ, 

сигаіив, аф. [сито] 1) тотъ, о комъ 
старались, заботились; 2) тщатель¬ 
ный. 

СпгойІІо, бпіз, ш. хлѣбный червь. 
Сшгев, іихо, /. городъ сабинскій; опт. 

-гепвів, е, аф. и ѳиЪві. -гепвев, іит, 
т. жители этого г. 

Сигѳіѳѳ, іит, т. жреды богини Реи 
^КЬеа) на о-вѣ Критѣ; отт. Сигѳііа, 
КІІ8, оф. /. (роёі.) = критскій, 

сигіа, ае, /. 1) курія — одно изъ 80 
отдѣленій, на которыя раздѣлены 
были древніе патриціи, Ѵю трибы; 2) 
мѣсто собранія членовъ куріи; 8) се¬ 
натъ: а) зданіе, въ которомъ собира¬ 
лись сенаторы; Ъ) Новііііа, построена 
Тулломъ Гостиліемъ; с) собраніе се¬ 
наторовъ, ігедиепв с. 

оигіаіів, е, аф. [сигіа] принадлежащій 
къ той же куріи. 

Сигіапив, см. Сигіив. 
сигіаііт, аЛѵ. [сигіа] по куріямъ. 
Сигіаііі, бгит, т. три брата изъ Аль- 

балонги, сражавшіеся въ 666 г. до 
Р. X. противъ трехъ римлянъ (Гора¬ 
ціевъ); въ послѣдствіи родъ кур. по¬ 
селился въ Римѣ. 

сигіаіцв, аф. [сигіа] принадлежащій, 
относящійся къ куріямъ; сотіііа си- 
гіаіа, въ которыхъ подавали голоса 
по куріямъ; Іех с., з. постановленный 
куріями. 

сигіо, бпів, пи завѣдываюпцЙ дѣлами 
куріи, особл. богослужебными д., стар¬ 
шина, см. сигіа, 1. 

оигіове, а&о. [сигіовив] 1) тщательно, 
старательно; 2) пытливо, съ любо¬ 
пытствомъ. 

сигіовііав, Йіів, /. [сигіовив] любозна¬ 
тельность, любопытство, 

сигіовив, аф. [сига] 1) заботливый, 
старательный, тщательный, іп ге аіі- 
^иа, с. ай іпѵевіізапйит; 2) пытливый 

— любознательный, любопытный, си- 
гіовіввіші Ьотіпеѳ; с. іп ге аііепа. 

оигів, ів, /. метательное копье, дротикъ. 
Сигіпв, пот. ргорт. римскаго рода, къ 

которому принадлежалъ Мапіив С. 
Иепіаіив, одержавшій побѣду надъ 
Пирромъ при Беневентѣ; отт. Си¬ 
гіапив» аф. 

сиго, 1* 1) заботиться, печься, а1ідш<1, 
о чемъ; с. ргесев, с. ііуигіав восіогит 
(= не оставлять безъ вниманія); с. 
пшгоа геЯсіепсіоѳ, ИЬегов ебисапбов, 
заботиться о возобновленіи стѣнъ, о 
воспитаніи дѣтей; с. а1щиі<1 Іасіеи- 
бит = велѣть сдѣлать что; с. аіісиі 
аіщиіб, достать кому что; 2) = завѣ- 
дывать, Ьеііит, Авіат; с. Іе^іоиев, ко¬ 
мандовать легіонами; Ъ) распоряжать¬ 
ся, иЬі ^ш8^ие Іе^аіив аиі ігіЬипив 
сигаЬаі; с) с. ресипіат аіісиі, с. реси- 
піат рго Ггитепіо = уплатить, вне¬ 
сти деньги; 3) лечить, тогЬит, ѵиі- 
пив. 

оиггіойіиш, і, п. [сигго] 1) бѣгъ, рис- 
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таніе; ітор. состязаніе, віпе с. еі сег- 
іаііопе; 2) ристалище, ітор. путь, по¬ 
прище, ѵііае, ^Іогіае; 8) колесница, 
особл. боевая. 

оигго, сисиггі, сигвит, 8. 1) бѣгать, 
бѣжать, ай аіщиет; 2) = спѣшить, 
ѣздить, плавать, шегсаіог с. ай Іпйов, 
с. ігапв таге; 3) съ винит, п. с. віа- 
йіпт, сатрит, ае^ио^, пробѣжать, 
бѣжать по—, поспѣшно проѣхать —. 

сиггия, ов, т. [сигго] 1) коляска, эки¬ 
пажъ (вообще); (іп) спггп ѵеЬі, ѣхать; 
Ъ) колесница тріумфальная; с. аига- 
іив, еЪигппв; отт. ігор. — ІгіитрЪив: 
^иет е^о сигпіт сопіегат? 2) (роіі.) 
упряжь, упряжка. 

СИГ8ІХП, адю. [сигго] бѣгбмъ, скоро, 
быстро. 

оигяііо, и оигво, 1. [сигго] часто бѣ¬ 
гать, бѣгать взадъ н впередъ, туда н 
сюда. 

оигаог, бгів, т. [сигго] 1) бѣгунъ, ско¬ 
роходъ; 2) гонецъ, курьеръ; 8) роіі. 
участвующій въ ристаніи, въ скачкѣ, 
наѣздникъ. 

оигвив, ив, т. [сигго] 1) бѣгъ, бѣганіе, 
вирегаге аіщиет сигви; та&по сигви 
= бѣгбмъ; сигви = аАю. поспѣшно, 
скорымъ шагомъ; Ь) с. воіів, віеііа- 
гит, Яитіпів, движеніе, точеніе —; 
2) поѣздка, путешествіе особл. мо¬ 
ремъ, іп Ерігит ѣгеѵів с.; б) (въ яв. 
морен.) направленіе, курсъ, сигвит 
йігі^еге, направить путь; аііит с. ре- 
Іеге; сигви ехсиІі*=быть унесеннымъ, 
загнаннымъ; сигвит ехвресіаге = 
ждать попутнаго вѣтра; 8) ігор. ходъ, 
с. гепш; іп еойет сигвп Гиітив = въ 
тѣхъ же обстоятельствахъ; Ь) путь, 
с. ѵіѵепйі, с. ѵііае. 

сигіо, 1. укорачивать; ігор. искажать. 
сигѣиа, аф. 1) укороченный, слишкомъ 
короткій; 2) ігор. неполный, скудный; 
Ь) искаженный. 

опгоіів, е, аф. [сштив] 1) принадле¬ 
жащій къ колесницѣ, колесничный, 
е^иі; ІгіитрЬив с. (орров. оѵаііо, ма¬ 
лый тріумфъ — безъ колесницы); 2) 
веііа с,, курульское—почетное кресло 
для важнѣйшихъ должностныхъ лицъ 
въ Римѣ. 

опгѵ&теп, іпіа, п. [сигго] кривизна, 
изгибъ. 

сгагѵаШга, ае, /. [сигго] крнвленіе; 
сопсгсі. кривизна, изгибъ; с. гоіае 
= обводъ. 

СПИТО, 1. Гсигѵпв] кривить, гнуть, сги¬ 
бать, аіщиій; ігор. ргесев сигѵапі 
а1щиет=склоняютъ, побуждаютъ. 

сигтив, аф. кривой, изогнутый, Ых; 
ігор. с. вепесіа, согбенная с., с. таге, 
аедиог = волнующееся море. 

оиврів, ійів,/ 1) острый конецъ, кон¬ 
чикъ, остріе, Ъавіае, ^асиіі; Ъ) жало, 
всогріопів; 2) рагв рго іоіо: копье; 
Ь) трезубецъ Нептуна. 

еивіосііа, ае, /. [сивіов] стережете: 1) 
надзоръ, охраненіе, с. раяіогів (де*И. 
вмІу'.); с. ропіів, паѵіит (аепИ. оЪ^есі); 
аіісиі аіщиій іп сивіойіат Ігайеге, 
соттіііеге, отдать кому что на сохра¬ 
неніе; Ь) игѣв еві с. теа = убѣжище; 
2) стража, караулъ, сивіойіаз йіаро- 
пеге; Ігапвіге поп роіегаі ргоріег 
сивіойіав; 8) содержаніе подъ стра¬ 
жею, арестъ, заключеніе, евве іп спв- 
Іойіа; іа сивіойіат йагѳ, Ігайеге; е 
сивіойіа етіііеге, егіреге; с. ІіЬега = 
домашній арестъ. 

оивіосііо, 4, [сивіов] стеречь: 1) обе- 
егать, охранять, ргоѵіпсіаш, согрив 
оти8^ие; с. Іетріит аЬ НаппіЬаІе; 

с. аіідиій тѳтогіА, сохранять въ па¬ 
мяти; с. тбйшп, ргаесеріа соблюдать 
—; 2) держать въ заключеніи, подъ 
карауломъ, с. йисет ргаейопит, оЪ- 
війев; Ь) = прятать, ерівіоіат. 

оивЪосііѣв, ойс. [сизіойіо] осторож¬ 
но. 

оавіов, бйів, сотт. стражъ: 1) надзи¬ 
ратель, наблюдатель, сберегатель геі 
аіісідив; с. согрогів, тѣлохранитель; 
с. (р*е#ів = пастухъ; с. рогіае, при¬ 
вратникъ; ігор. (роіі) с. іеіогшп = 
колчанъ; 2) хранитель, покровитель, 
йіі сивіойев еі сопвегѵаіогев Ьсуив 
игЬіѳ; 3) ріиг. сивіойев, стража, ка¬ 
раулъ, гігЬів, ітрейітепіогит. 

оиіів, ів, /. кожа; ігор. оболочка, на¬ 
ружный видъ. 

Су&пѳ, ев, /. источникъ близъ Сира¬ 
кузъ. 

Суапѳае, агш, /. два небольшіе 
острова въ ВосФОрѣ ѳракійскомъ 
при нходѣ въ Понтъ эвксинекій. 

Суапёѳ, ев, /. дочь Меандра. 
оуЭДша, і, т. 1) черпало, ложка, ко¬ 
торою наливали вино ивъ чаши (сга- 
іег) въ бокалы; 2) мѣра для жидкостей 
= Уі2 вехіагіі. 

оуЪаѳив, аф. похожій на бочку, брго- 
ховатый; отт. виЪві. сиЬаеа, ае,/. 
(вс. паѵів) транспортное судно. 

СуЪѳІѳ или СуЪѳЪе, ев, и ае,/. Цн- 
белла, Фригійская богиня «мать бо¬ 
говъ»; отт. СуЬеІѳішц аф\; 2) гора 
во Фригіи. 

спЪеив, см. оуЬаеия. 
СуЬівіга» б гит, п. городъ въ Каппа¬ 
докіи. 

СусІМѳв, йит, /. группа острововъ 
на Егейскомъ морѣ. 

сусНсия, аф. принадлежащій къ кру¬ 
гу, круговой; сусіісі роёіае, древніе 
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эпическіе поэты, вращавшіеся въ 
кругу преданій о троянской войнѣ. 

Суоіорв, орів, ія. Циклопъ; отт. -рте, 
аф. 

сусп-, СМ. ОУКП-. 

Суйпив, і, т. рѣка въ Киликіи. _ 

Сусіопіа, ае, /, или Суйоп, опіа, /. 
городъ на сѣв. берегу о-ва Крита; 
отт, 1) Сусіоп, бпів, т. житель 
этого г.; 2) Суйопіаіаѳ, агшп, т. 
жители г. К.; 3) Суйопшв, и -пбиа, 
аф\ 

Су&пѳіив, аф. 1) къ віотійцу Кигну 
относящійся, принадлежащій; 2) въ 
Віотіи находящійся, віотіЙскій,Тетре. 

оувпѳив, оф\ лебединый, 
су&пив, і, ія. 1) лебедь; роёі. с. Иіг- 

саеия = Ріпсіагиа; 2) пот. ргорг. пре¬ 
вращеннаго въ лебедя а) царя лигу¬ 
рійскаго, родственника Фаэтона; Ь) 
сына Нептуна; с) сына Марса, 

суііпсігив, і, ія. цилиндръ, катокъ. 
СуПагив, і, т. 1) кентавръ, убитый въ 

борьбѣ съ лапиѳами; 2) конь Кастора 
или Поллюкса. 

Суііепѳ, ев и ае, /. 1) гора въ Арка¬ 
діи, посвященная Меркурію; отт. 
а) СуИѳпіив, аф\, ргоіев с. = сынъ 
Меркурія (СерЬаІив); Ь) Суііѳпѳив 
и -пів, Ібів, аф.; 2) городъ въ Элидѣ. 

Суібшит воеіив, преступленіе аѳи¬ 
нянъ, совершенное убіеніемъ спутни¬ 
ковъ Кнлона. 

оушЬа, ае, /. лодка, челнокъ. 
сутЬаІит, і, п. кимвалъ, музыкальн. 

инструментъ. 
сутЬішп, іі, п. небольшой питейный 

сосудъ. 
Суше, ев, /. 1) городъ въ Эолидѣ; 

отт. Суш06118, аф. и зиЪяі. -шаеі, 
опіи, ія. жители г. К.; 2) = Сушае, 
городъ въ Кампаніи, 

оутілит, і, п. — ситіпит. 
супіств, аф. циническій, принадле¬ 
жащій къ цинической школѣ. 

еупооерЬ&Іив, і, ія. павіанъ, обезьяна. 
Суп о наглее, ія, п. гимназія близъ 
Аѳинъ. 

СуповоѳрЪаІав, 5гшп, /. два холма въ 
Ѳессалія, извѣстные по сраженію, 
данному въ 197 г. до Р. X. 
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Суповйга, ае, /. малая медвѣдица, со¬ 
звѣздіе; отт. -гів, ібів,/. аф*. 

Суповйгаѳ, агат, /. мысъ въ Аттикѣ. 
СупІЬив, і, т. гора на о-вѣ Делосѣ, 
нѣсто рожденія Аполлона н Діаны; 
отт. -Плие, аф. 

Суппв, і, ія. городъ и мысъ въ Ло- 
кридѣ. 

еурогіввив, см. оиргеввив. 
Сургив, і, /. о-въ Кипръ; отт. Су- 
ргіив, аф. и виЬзі. Сургіа, ае, = 
Ѵепив; Сургіі, огиш, ія. жители 
о-ва К. 

Сур8б1п8, і, ія. тиранъ коринѳскій; 
отт. СурвеІІсІбв, ае, т. потомокъ К. 

Сугёпѳ, ея, /. и -пае, агат, /. 1) гре¬ 
ческая колонія на сѣв. берегу Афри¬ 
ки; отт. а) Сугѳпаіоив, оф\ и 
зиЬві. -са, сае, /. область КнренеЙ- 
ская; Ъ) СугѳпаіоІ, бгат, т. жи¬ 
тели К. или послѣдователи Аристип¬ 
па, Философа пиренейскаго; с) Сугѳ- 
паеов, аф\; 2) дочь Гнатея, м&ть 
Аристея. 

Сугішв, і, /. о-въ Корсика; отт. 
-пбиз, аф. 

Суіѣаѳі или СугШ, бгат, ія. воин¬ 
ственное племя въ Персія. 

Суввив, ипгів, /. городъ въ Іоніи. 
Суіае, агат, /. городъ въ Колхидѣ; 

отт. 1) Суіаѳів, ібів, /. = Мейеа; 
2) Суѣаеив, оф*. и роёі. = соІсЬісия. 

СуШѳга, б гит, п. островъ на югъ отъ 
Лаконіи; отт. 1) -гіісиѳ, и гШия, 
-гбив, аф. а) къ о-ву К. принадле¬ 
жащій; Ь) Венерѣ посвященный; 2) 
гба, ае, и гбів, 1(іів, /. = Венера; 
отт. -геіав, &<ІІ8, оф. = Венеринъ. 

СуіЬпов, і, /. островъ па Эгейскомъ 
морѣ. 

суйвив, і,/. и -вит, і, п. родъ клевера, 
трилистникъ ползучій. 

Суіогив, і, т. гора въ ПаФіагоніи, 
богатая буковымъ деревомъ; отт. 
-гі&спв, аф. сдѣланный изъ буковаго 
дерева. 

Сувіоив, і, /. и -сит, і, п. городъ въ 
М. Азіи, п& берегу Пропонтиды 
(Мраморнаго м.); отт. Суніоѳгшя, 
аф. и 8иЫі. Суѳіоѳпі, бгит, т. 
жители г. К. 

І>. = 1) Веоітив, предънмя; 2) числен- Б&оіа, ае, /. область на лѣвомъ берегу 
ный знакъ = 500. Дуная нын. воет. ч. Венгріи, Трансиль- 

(І — (Пев или (іітия. еанія, Валахія; отт. -сіеов, аф. и 
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8ѵЬ$і. Басі, огшп, т. обитатели этой 
области. 

сіасіуііоив, аф\ [басіуіив] дактили¬ 
ческій. 

сіаоіуіив, і, т. дактиль, стопа — ^ 
Б&еааіив, і, т. знаменитый худож¬ 
никъ, современникъ Миноса и Тезея, 
построившій лабиринтъ на о-вѣ Кри¬ 
тѣ; отт. 1) -Ібив, и роёі. -Іёия, оф. 
Дедаловъ; 2) -Іия, оф. искусный, за¬ 
мысловатый. 

БаЪаѳ, ігит, т. скиѳское племя на 
востокъ отъ Каспійскаго моря. 

Б&ітаііа, ае, /. область на восточн. 
берегу Адріатическаго моря; отт. 
-іісия, аф. и виЬіі. Баітаіаѳ, агшп, 
т. жители этой области, 

дата, ае, /. дикая коза, лань. 
Батавсшц і,/. городъ въ Сиріи; отт. 

-всёпив, аф\ 
сіаптав, аф. іпсксі. [= батпаіив] обя¬ 

занный, см. йатпо, 8. а. 
сіатпаііо, опія, /. [бапшо] осужденіе, 
приговоръ. 

сіаішіаіягіив, аф. осудительный об¬ 
винительный, іибісіит. 

датпаішц рагіср. гл. (іапшо; 2) аф. 
достойный осужденія, преступный, 

дапшо, 1. 1) осуждать, гейш; б. аіі- 
диет і’игіі, за покражу; (1. аіщиет 
ашЬііиа или сгітіпе атЫіия, за до¬ 
могательство должности противоза¬ 
конными средствами; б. аііяиет іп- 
Іег яісагіов, за убійство; Ь) прису¬ 
дить, приговорить (къ чему) б. аИ- 
^пет саріііз, ресошае (сарііе, реси- 
пій) къ смертной казни, къ денежн. 
штрафу; <1. аіцпет ай Ъеяііав (сраж. 
со звѣрями); с) роёі. б. аііциет Огсо, 
тогіі, обречь кого на смерть; 2) осуж¬ 
дать, хулить, порицать, ІіЬгоя; еа 
^иае поп іпіеііі^ав; 3) обязывать а) 
завѣщаніемъ, батпаіия аіирііб баге; 
Ь) <ѣ аБциет ѵоіі, обязать кого испол¬ 
нить обѣтъ, обѣщаніе, т. е. исполнить 
чью просьбу; отт. батпагі ѵоіі = 
достигнуть желаемаго, 

дапшдвѳ, аЛѵ. [байтовая] съ нанесе¬ 
ніемъ убытка, убыточно. 

(Іатповтш, оф*. [батппт] 1) убыточ¬ 
ный, вредный, гев; 2) вредящій себѣ 
— много тратящій, расточительный, 

йапшшп, і, п. 1) убытокъ, потеря, 
уронъ, б. йиагит соЬогІіит; ассіреге, 
?асеге, сопігаЪеге б. понести убы¬ 
токъ, пострадать; башпо евве, быть 
во вредъ, вредить; 2) іегт. і. денеж¬ 
ный штрафъ, пеня. 

Батосіев, іѳ, т. Дамоклъ, придворный 
Діонисія младшаго (см. Сіе. Тазе. 
5, 21, 61). 

Батоп, опія, т. 1) пиѳагореецъ, другъ 

Финтія; 2) знаменитый музыкантъ 
аѳинскій. 

БапаЗ, ев, /. дочъ Акризія, мать Пер¬ 
сея; отт. Бапаѳіпв, аф. 

Бапаив, і, т. сынъ Бела, братъ Егип¬ 
та, основатель Аргоса; отт. 1) Ба- 
паив, аф. роёі. = греческій; 2) Ба- 
П&і, о гит. и Бапаісіаѳ, агат, роёі. 
= греки; 3) Бапаідев, бит, /. до¬ 
чери Даная, умертвившія, по прика¬ 
занію отца, мужей своихъ, исключая 
Гипсрмнестры. 

Баші&гіі, бгаш, т. скиѳское племя на 
сѣв. берегу Чернаго моря. 

БапйЫив, іі, т. р. Дунай. 
БарЬпѳ, ев, /. 1) дочь бога рѣки Пе¬ 

нен, превращенная въ лавровое де¬ 
рево; 2) мѣстечко въ Сиріи; отт. 
-пепвев, іит, т. жители этого м. 

Барішів, іііів, т. молодой пастухъ въ 
Сициліи, по преданію сынъ Мерку¬ 
рія, сочинившій первыя пастушескія 
пѣсни. 

йарв, б&рів, /. обыкн. ріиг. 1) яства; 2) 
торжественный обѣдъ по какому-ни¬ 
будь религіозному поводу; 3) дорогое 
кушанье, пышный обѣдъ, пиръ. 

Баг(1апии, і, л», сынъ Юпитера, родо¬ 
начальникъ царей троянскихъ; отт. 
1) -пібев, ае, т. потомокъ Д., особл. 
Эней; ріиг. = троянцы; имоьда аф. 
троянскій: равіогев Багсіапібае; 2) 
Багсіапіэ, ібів, /. трояика; 8) -піпв, 
оф. — троявскій; отт. 8иЪзі. Багйіь- 
ПІа, ае, /. а) городъ при Геллеспон¬ 
тѣ; Ь) роёі. = Троя; с) область*на 
правомъ берегу Дуная, нынѣш. Сер¬ 
бія; 4) -пив, аф. роёі. =• троянскій; 
виЪві. -пі, огпш, т. жители Дардаяія, 
см. 3, с. 

Багѳв, ёііѳ, т. товарищъ Энея. 
Багѳив, и Багіив, і, т. имя нѣкото¬ 

рыхъ царей персидскихъ. 
йаІІо, боІ8, /. [бо] 1) даваніе; 2) право 

давать, б. езі ІіЬі. 
БаІІв, ів, т. полководецъ царя Дарія 
Гистаспа. 

сіаіог, бгів, т. [бо] датель, податель. 
Баиіів, Т6І8, /. городъ въ Фокидѣ; 
отт. Баиііив, аф. и Бааііав, ібіа, 
аф. /ет. д. 

Баипив, і, т. царь Аппуліи, отецъ 
Турна; отт. Баипіив, аф. и 8иЬёі. 
Баипіав, абів, /. = Аппулія. 

Дѳ, ргаер. с. аЫ. 1) съ (л родит, п.) 
бе]іссге ее бе шиго, со стѣны; бесе- 
беге бе &>го; бевсепбеге бе гояігія, съ 
каѳедры; отт. біеш бе біе, со дна 
на день; Ъ) = изъ, бе Авяугіа геѵоса- 
ѵіі ехегсііпт; Ьото бе рІеЬѳ = Ь. ріе- 
Ъе^ив; ипив бе веріет, одинъ изъ се¬ 
ми (древн. мудрецовъ); яіртт Гасіит 
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йе таппоге: с) = отъ, диаегеге, еше- 
ге, аийіге ае аіідио; 2) о, іодиі <іе ге 
аіідиа, — о чекъ; Ігайііиг йе Ношего; 
ІіЬег йе сопіетпепйа шогіе; Ь) каса¬ 
тельно, Не^иіив Йе сарііѵіѳ соттиіап- 
Йів Котат тіввив еві; гесіе поп сге- 
Йів сіе питего шііііит; 8) = по, йе 
теа зепіепііа, йе атісогот сопѳіііо; 
диіЪов йе сапвів; еа йе ге, еа йе саи- 
8а, по той причинѣ; 4) о времени = 
въ, йе Іегііа ѵі^іііа ргоГесіив еві (въ 
третью смѣну); паѵікаге Йе тепве Бе- 
сетЬгі; йе посіе, йе йіс, ночью, днемъ; 
йе тиііа посіе, въ глубокую ночь. 

<1ѳа, ае,/. богиня. 
<1ѳ-а1Ьо, 1. выбѣливать. 
сіѳ-атЬйІо, 1. прогуливаться, проха¬ 
живаться. 

<1е-аппо, 1. обезоруживать. 
<1ѳ-ЪаооЬог, йероп. 1. неистовствовать, 

свирѣпствовать. 
<1ѳЪе11аіог, бгів, т. [йеЬеІІо] побѣди¬ 

тель. 
(Іѳ-Ъѳііо, 1. 1) іпігапв. оканчивать вой¬ 

ну, сшп аіідио; часто ітрегв. йебеі- 
іаіо (<%Ыаі.) по окончаніи войны; 2) 
Ъгап*. совершенно побѣдить, аіщпет; 
Ь) рѣшить, окончить, гіхат. 

<1еЪео, ш, іішп, 2.1) быть должнымъ, 
аіісаі ресипіаш; йеЬео ІіЬі Ьос топив, 
я долженъ оказать тебѣ эту услугу; 
респпіа (йгитепіит) йеЪеіпг аіісаі, 
деньги, (хлѣбъ) слѣдуетъ заплатить, 
доставить кому; 2) быть обязаннымъ а) 
сит ііфп. йеЬео Гасеге, іпѵаге; Ь) аіі- 
соі аіідиій, быть обязаннымъ кому 
чѣмъ, й. аіісаі ѵііат, ваіиіет; 8) рам. 
быть назначеннымъ судьбою, гедоиш 
Ііаііае еі йеЪеіиг; йеЬііпв согдопх; тог- 
Іі, і'аіів йеЪііив, обреченный на смерть. 

йеЬШв, е, аф. слабый, немощный, 
дряхлый. 

<1еЪіШм, аіів, /. [йеЪіІів] слабость, 
изнеможеніе, безфіліе. 

(ІѳЪШІаІіо, бпів, /. ослабленіе, раз¬ 
слабленіе. 

йеЫШо, 1. [йеѣііія] ослаблять, обез¬ 
силивать. 

<1ѳЪШо, опія, /. [йеЬео] бытіе въ дол¬ 
гу, состояніе должнымъ, долгъ. 

йѳЪІІог, бгів, т. [йеЬео] 1) должникъ; 
2) роН. обязанный (кому чѣмъ) апі- 
шае, ѵііае, жизнію. 

дѳЬіідіт, і, п. [йеЬео] долгъ. 
<1е-сапІо, 1. 1) пѣть, пропѣть, е1е$ов; 

2) повторять одно и тоже, давно из¬ 
вѣстное, ргаесеріа; 3) переставать 
пѣть, іаш йесапіапі. 

<іб-оё<іо, севві, севват, 8. 1) уходить, 
удаляться, й. ех Ііаііа, йе соііе; й. Ии- 
тійій; й. йе ѵіа = сбиться съ дороги; 
Ргор. а) уклоняться, йе оМсіо, йе ви- 

регіогіЬив йесгеіів; Ь) йесейеге йе ѵііа 
или йесейеге = умереть; 2) й. (йе) ѵій 
аіісиі ши Й. аіісиі, посторониться, 
дать кому дорогу; отт. ігор. а) усту¬ 
пать, аіісиі; теііа поп йесейипі Ну- 
теііо; Ь) Й. йе ге аіідиа, уступить что, 
отказаться отъ чего: й. йе роввеввіопе, 
йе ^аге эио; йесейо йе теів Ьопів; й. 
йе вепіепііа; 3) проходить, умень¬ 
шаться, переставать, поЬів сига йѳ- 
сейіі; ^еЬгів, іптійіа й.; йесейіі адиа, 
вода убываетъ. 

Ііѳоѳіёа, или іа, ае, /. мѣстечко въ 
Аттикѣ на границѣ съ Віотіею. 

деоѳт, аф. пит. сагй. десять; йесѳт 
ргіті или йесетргіті, первые десять 
изъ сенаторовъ (декуріоновъ) въ му¬ 
ниципіяхъ и колоніяхъ. 

ЮѳоѳтЪѳг,Ьгів, 1) аф. декабрьскій, Ка- 
іепйае, Ій из ѢесетЬгев; 2) виЬві. т. 
Декабрь мѣсяцъ. 

сІѳоѳт]пкія, е, аф. [йесет^ияит] въ 
десять лошадей запряженный, сштив. 

дѳеѳтрѳсіа, ае, /. [й.-рез] мѣра въ де¬ 
сять Футовъ. 

дѳоѳтрѳйаіог, бгів, т. [йесешрейа] 
межевщикъ, землемѣръ, 

йеоѳтріех, ісів, аф. десятеричный, 
десятикратный. 

йеоетгётів, е, аф*. [й.-гетав] десяти¬ 
весельный. 

йесѳш-воаішпв, аф. [всаішаа, крюкъ 
для весла] = десятивесельный, 

(іѳоѳш-ѵіг, і, т. членъ коллегіи, со¬ 
стоящей изъ десяти, децемвиръ, 

деоѳтѵіг&іів, е, аф. къ децемвирамъ 
относящійся, децемвирскіЙ. 

сіѳсѳтѵіхаітіѳ, ив, т. децѳмвирство, 
достоинство децемвира, 

деоѳппів, е, аф. [йесет-аппав] деся¬ 
тилѣтній, Ьеііит, оЬвійіо. 

Дѳсепв, Іів, аф*. [йесеі] 1) приличный, 
пристойный, огпаіав, тоіив согрогів; 
2) хорошій, красивый, Гасіев, Ьото. 

сіѳоепіѳг, айѵ. [йесепэ] прилично, при¬ 
стойно. 

йѳсепііа, ае,/. [йесепв] приличіе, при¬ 
стойность, 

деоѳо, см. (іеоеѣ 
сіѳоеріив, рагіср. и. йесіріо. 
дѳоѳгів, ів, /. десятивесельное судно, 
йесѳгпо, сгбѵі, сгбіит, 8. 1) рѣшать, 

аіідиій; іегт. і. о сенатѣ, консулахъ и 
др. постановлять, опредѣлять, назна¬ 
чать, вепаіиа й., сопѳиіев йесгеѵегипі, 
Й. аіісиі ігіитрЪит, ргоѵіпсіат; Ь) су¬ 
дить, полагать, іп дао ошпіа розііа 
еввѳ йесгеѵі; іп те ваіів евве сопвіііі 
йесгеѵегав; с) рѣшиться, й. Пасете аіі¬ 
диій; шіѣі йесгеіат еві, я рѣшился; 
2) й. агтів, &гго, ргоеііо, асіе еіс. рѣ¬ 
шить оружіемъ, сраженіемъ и проч. 
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отт. бесегпеге = о) сражаться, 
сшп аііцио; арий Райит (іесегпіі; (1е- 
сегпепШ роіевіаіет Ротрер ?есіі; Ь) 
спорить, тягаться, судиться, (і. (іе от- 
піЪив Гогіипів; сі. рго зиа і'ата і'оПи- 
піядие. 

(Іеоѳгро, рві, ріит, 3. [<1е-сагро] 1) 
срывать, снимать, рота, Яогев; 2) 
брать, взять, апітив Ъитапиѳ ех апі- 
та (ііѵіпа (іесегріиа; піЪіІ зіЬі ех івіа 
Іаибе 4.; Я. Л-исіит ех ге аіідиа, из¬ 
влекать пользу изъ чего; Ь) = уни¬ 
чтожать, іапіав орев. 

йеоѳгі&ііо, бпів, /. [бесегіо] рѣшеніе 
оружіемъ, рѣшительное сраженіе. 

бѳ-сегіо, 1. 1) сражаться особл. о рѣ¬ 
шительномъ сраженіи, рго ІіЪегіаІе 
ѵііае регісиіо десегіапдит еві; б. сит 
аіщио; 2) спорить, состязаться, іпіег 
ве, (роёі.) аіісиі. 

бѳоезвіо, опія, /. [ЙесеДо] 1) уходъ, 
отбытіе, удаленіе; 2) ігор. убавленіе, 
уменьшеніе. 

беоѳѳвог, огів, т. [беседо] собств. ухо¬ 
дящій, отт. предшественникъ, пред¬ 
мѣстникъ. 

бѳоеввиѳ, ив, т. [<1есе<1о] = (іесеввіо; 
(і. аевіив, отливъ морской; <1. атісо- 
пхт, смерть д. 

бѳоѳѣ, сиіі, — 2. встрѣч. 3. регв. віпд. 
и (рѣдко) ріиг. приличествовать, быть 
приличнымъ, пристойнымъ, те, ѵов 
(іесеі; ѵі<1еге, яш<1 сіесеаі іп огаііопе. 

Бесіапиа, см. Бѳоіив. 
1* бѳсісіо, і<Іі, — 3. [<1е-са<1о] 1) ниспа¬ 
дать, спадать, падать, рота сіесійипі 
ех агЬогіЬив; Л. (ех) е^ио іп іеггат 
2) ігор. сдѣлаться несчастнымъ, по¬ 
гибнуть, атісогшп регйсіій сі.; Ь) (1. 
ере, лишиться надежды; с) <1. іп аіі- 
^иі<1, впасть въ —, склониться на —, 
Л. іп ігаибет. 

2. (іѳоісіо, і<1і,І8ит, 8. [<1е-сае<1о] 1) сру¬ 
бать, отрубать, отсѣкать, аигеэ; 2) 
ігор. покончить, порѣшить: а) асі. 
гет, пе^оііит, диаевііопет; Ь) іпігапв. 
сит аіщио, (іе ге аіциа. 

беоібиив, аф. [сіесібо] опадающій, 
отпавшій. 

(ІѲОІѲ8 или беоіепв, айѵ. пит. [<іесет] 
десять разъ. 

бѳоітапив, или бѳоитапив, аф. [Де- 
сітив] собств. къ десятому, къ де¬ 
сятой части принадлежащій, отт. 1) 
къ десятинѣ, къ десятинной пошли¬ 
нѣ принадлежащій, относящійся, а$ег 
4., съ котораго отдается десятина; 
ігитепіит а., х. который взимается 
въ видѣ десятинной пошлины; отт. 
виЬві. -пив, і, арендаторъ, платящій 
десятину и -па, ае, арендаторша; 2) 
къ десятой когортѣ или къ десятому 

легіону принадлежащій, тііііев ± 3) 
рогіа (і. задній входъ въ лагерь 
(орров. рогіа ргаеіѳгіа, ворота, обращ. 
къ непріятелю. 

бѳсІто, 1. [(іесітив] наказывать деся¬ 
таго изъ виновныхъ. 

бѳоітив, аф. пит. огсі десятый; отт. 
1) (іесітиш, аАѵ. въ десятый разъ; 2) 
виЪві. сіесіта, или сіесйта, ае, /. (ве. 
рагв) десятая часть, десятина: о) де¬ 
сятина съ хлѣба, (іеситав ехі&еге; Ь) 
д. жертвенная, жертва; с) даръ, по¬ 
дарокъ; 8) асу. йесшшв = огромный, 
роёі. 4. шкіа. 

Вѳоітив, предъимя. 
дѳоІріо, сёрі, серішп, 8. [Де-саріо] 1) 

обманывать, аіщиет, бесеріив аііцаа 
ге, рег аіщиіб, іп ргіта ере; 2) роёі. 
ѵіііа атісае атаіогет бесіріипі = 
ускользаютъ отъ вниманія любящаго, 
остаются незамѣченньши, отт. б. 
<ііет, посіет, дѣлать то, что день, 
ночь проходитъ незамѣтно; йесірі 
ІаЬогит, не замѣчать трудовъ, за¬ 
быть труды. 

бѳоівіо, бпів, /. [(іесібо, 2] рѣшеніе, 
сдѣлка. 

бѳоівив, рагіср. и. (іесісіо. 
Бѳоіиѳ, родовое имя; отт. І)ѳоІ&іша, 
аф. 

беоіатаііо, опів,/. [бесіато] 1) аЬзіг. 
упражненіе въ краснорѣчіи, декла¬ 
мація; 2) сопсгеі. упражненіе, рѣчь; 
Ъ) предметъ, тема для рѣчи (въ этомъ 
значеніе чаще с&ива); 3) громкое про¬ 
изношеніе, крикъ. 

бѳоіатаіог, огів, т. упражняющійся 
въ краснорѣчіи, въ декламація, де¬ 
кламаторъ. 

беоіатаібгіив, аф. относящійся, при¬ 
надлежащій къ упражненію въ крас¬ 
норѣчіи, декламаторскій. 

бѳоіатііо, 1. [бесіато] 1) часто упраж¬ 
няться нъ произнесеніи рѣчей, де¬ 
кламировать; 2) говорить съ жаромъ, 
кричать. 

бе-сіато, 1. 1) упражняться въ про¬ 
изнесеніи рѣчей, говорить рѣчь для 
упражненія, декламировать; 2) гово¬ 
рить съ жаромъ, съ негодованіемъ, 
кричать, ѵеЬетепіег б. сопіга аіі- 
^иет. 

беоіатаііо, опів, /. [сіесіаго] показа¬ 
ніе, объясненіе, обнаруживаніе. 

беоіагаіог, бгів, т. [(іесіаго, 2] воз- 
вѣститель. 

бе-оіаго, 1. 1) показывать, обозначать, 
паѵет аіісиі; Ьос (Іесіагаі, ^иап^і те 
^асіав (ясно показываетъ); ерівіоіа 
(іесіагаі витшаш Ьепеѵоіепііат (обна¬ 
руживаетъ); Ьос ѵегЬит і(іст бѳсіа- 
гаі, обозначаетъ то же; б. іта&ідет 
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тііае аіісіцив, представить въ настоя¬ 
щемъ видѣ — ; 2) іегт, і. провозгла¬ 
шать, аі^иет сопвиіет; бесіагаіив 
гех Кита; б. аіщиет ѵісіогет. 

<Іес1іпаііо, бпів, /. [сІесИпо] 1) откло¬ 
неніе, уклоненіе, наклоненіе, согро- 
гіэ, сарііів; ігор. нерасположеніе, от¬ 
вращеніе, ІаЪогія, къ труду; 2) пока¬ 
тость земной поверхности по напра¬ 
вленію къ полюсамъ, отт. — поясъ, 
климатъ; 3) іегт. і. въ ірам. склоне¬ 
ніе и спряженіе. 

СІеоНпо, 1. 1) отклонять, отводить, по¬ 
ворачивать въ сторону, б. а#теп; б. 
ісішп, отвести ударъ; <1. ве ехіга уіат, 
свернуть съ дороги; ігор. аеіав бесіі- 
паіа, преклонныя лѣта; 2) іпігапз. 
уклоняться, удаляться, (І. сіе уіа, а 
Сарпа; ігор. <1. а ргоровііо; б. іп ре^в, 
клониться къ худшему, придти въ 
худое положеніе; отт. ігапз. = от¬ 
клонять — избѣгать (предметъ, отъ 
которою удаляемся, уклоняемся, ко- 
торою избѣгаемъ — въ винит. «.) А. 
уШа, игЪет, іпѵібіат; 8) іегт. і. въ 
грамм, склонять, спрягать, потен, 
уегЪит. 

(ІеоІІтів, е, оф\ [бе-сііѵпв] отлогій, по¬ 
катый, Іоспв, соІПв; зиЬзі. бесііѵе и 
ріиг. бесііуіа, ». покатость, отлогія 
мѣста. 

йеоііѵіі&а, аіів, /. [бесііуів] отлогость, 
покатость. 

сіеоосгіог, бгів, т. [бесодио 2, Ъ] мотъ, 
расточитель. 

деоооіав, рагіер. см. бе«^ш>. 
йесоііо, 1. [соііит] отрубить голову, 

обезглавить, аНциет. 
(Іе-сюіог, бгів, аф. 1) потерявшій 
цвѣтъ, сдѣлавшійся безцвѣтнымъ; Ъ) 
мутный, КЪепа8 сІе ѳап^иіпе; 2) ігор. 
обезображенный, искаженный, гад¬ 
кій. 

йбсоіогаііо, бнів, /. [(Іесоіого] 1) ли¬ 
шеніе цвѣта; 2) ігор. обезображеніе, 
искаженіе. 

<1ѳ-оо1дго, 1. лишать цвѣта; ігор. ма¬ 
рать, искажать. 

(Іѳ-содио, сохі, сіпт, 8. 1) сварить, 
оіпв; отт. ігор. бееосіив, мягкій, нѣж¬ 
ный, бесосіа огаііопів виаѵііав; 2) ува¬ 
рить, дать увариться, б. аяиат іп 
^пагіага рагіет, дать водѣ укипѣть 
до—; рагв диагіа аг^епіі бесосіа егаі 
т. е. недоставало четвертой части се¬ 
ребра вслѣдствіе плавки; отт. ігор. 
в) убавлять, истреблять, Ь) истрачи¬ 
вать, расточать имѣніе. 

Лѳсог, бгів, т. [бесеі] 1) приличіе, при¬ 
стойность; 2) красота, прелесть. 

(Іѳеогѳ, асіѵ. [аесогив] 1) прилично, 
пристойно; 2) красиво. 

деоого, 1. [бесиз] 1) украшать, пгЬот 
тошітепіів; 2) прославлять, гетри- 
Ыісат. 

десогив, оф. [бесог] 1) приличный, 
пристойный, отт. зиЬзі. -гшн, і, п. 
приличіе, пристойность; 2) красивый; 
Ъ) бѳсогия ге аІЦиа, украшенный 
чѣмъ. 

сіѳогѳріігов, аф. престарѣлый, дрях¬ 
лый, вепех, аеіав. 

де-огѳвоо, бѵі, біит, 8* 1) убавляться, 
уменьшаться; 2) роёі. исчезать, про¬ 
падать. 

дѳогѳіогіав, аф. [бесегпо] рѣшающій, 
рѣшительный. 

сіѳогёішп, і, п. [(іесегпо] 1) рѣшеніе, 
постановленіе, опредѣленіе, А. вепа- 
інв; 2) основное, главное правило, 
догматъ, і<і ЪаЬеЬапі бесгеішп Аса- 
бетісі. 

сіеогѳѵі, см. йеоегпо и йесгевоо. 
сіесита, -пив, см. бесіт-. 
сіеоптаіѳв, іит, аф. [бесита, десяти¬ 
на] десятинный: а&п б., — съ к-ыхъ 
вносится десятая доля произведеній 
(Тае.) 

<Іѳ-ошпЬо, спЪиі, спЪІіпт, 8. [сиЪо] 
1) ложиться, вирег Іесіпт, іп Іесіо; 
2) падать, пасть мертвымъ (о гладіа¬ 
торахъ. 

дѳеито, йѳоитив, см. (іеоііхі-. 
сіѳойгіа, ае, /. [бесет] декурія: 1) от¬ 
дѣленіе, состоящее изъ десяти; 2) 
(вообще) отдѣленіе, классъ, <1. ]ибі- 
спш, всгіЪагит. 

сіѳоигіаііо, бпів, /. [бесигіо] раздѣле¬ 
ніе на декуріи. 

йеоигі&іив, ив, т. = бесигаііо. 
дѳсйгіо, 1. [(іесигіа] 1) дѣлить на де- 
курін, на десятки; 2) дѣлить на части, 
на партіи (о тѣхъ, которые подкупа¬ 
ли народъ). 

десйгіо, бпіз, т. [бесигіа] 1) деку- 
ріонъ, начальникъ, декуріи; 2) (вооб¬ 
ще) начальникъ; беспгіопез — вепа- 
іогев въ муниципіяхъ и колоніяхъ 
римскихъ. 

<Іе-сигго, спггі или спсшті, спгвпт, 8. 
I.іпігапз. 1) сбѣгать, спѣшить внизъ, 
сходить, б. бе Іосо вирегіоге, ех топ- 
ііЪиз іп уаііет; Ь)=бѣгать, спѣшить, 
б. віссів ребіЬав вирег ае4иога; б. гив, 
б. аб. тііііев соѣогіапбоз; с) бесиггеге 
(іп агтів) о солдатахъ = маневриро¬ 
вать, дѣлать маневры, эволюціи; 2) 
ігор. прибѣгать, б. аб ргесев; бесиггі- 
іиг аб іііпб ехігетит веп&іпз сопзиі- 
іит; Ь) = приходить, ео бесигвшп, еві, 
пі — пришли къ тому результату, 
что — ; бесиггііиг іп Іепіогет вепіеп- 
ііат; II. ігапз. 1) пробѣгать, аеріеш 
тіііа раввппт; б. враііит; ігор. б. от- 
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пев Ьопогев, пройти, исправлять всѣ 
почетн. должности одну за другою; 
диае а іе Ъгеѵііег (іесигѳа зипі, изло¬ 
жено тобою въ кратцѣ; 2) совершать, 
оканчивать, десигге ипа ІаЬогеш; <1. 
враііит ѵііае, ѵііат. 

сіеоигвіо, бпіз, /. [десигго] 1) сбѣганіе 
(внизъ), схожденіе, д. адиае, стокъ в.; 
й. ріапіііеі, наклонная часть, пока¬ 
тость; Ь) набѣгъ, нападеніе, Ъовііит; 
2) военная экзерциція (см. (іесигго, 1,с.), 

сіѳсигвия, ив, т. [ (Іесигго] 1) = десиг- 
зіо; 2) совершеніе, оковчаніе, девііііі 
апіе д.; (І. Ьопогит, прохожденіе, от¬ 
правленіе почетн. должностей, 

йѳсигѣо, 1. 1) укорачивать; 2) сокра¬ 
щать; 3) искажать. 

дѳоии, бгів, п. [деееі] 1) украшеніе, 
прелесть, Гаиогит; (і. еі огпатеп- 
іит вепесіиіів; 2) = честь, слава, ви- 
вііпеге (і. еі. діяиіШет сіѵііаіів; ѵе- 
гит д. еві іп ѵігіиіе; сопсг. славное 
дѣло, подвигъ, теа Ьсііі <1есога; 3) 
благонравіе, нравственность, д. еі тіг- 
іив, сопвегѵаге Іюпевіаіет еі 4. 

сіѳоиввіѳ, ів, т. [десет-ав] 1) нонета 
въ 10 ассовъ; 2) число десять; 3) Фи¬ 

гура римск. цифры X. 
сіеоивво, 1. [десиввіа, 8.] располагать 

крестообразно, наподобіе рнн. циф¬ 
ры X. 

йѳсиііо, сивві, сивзит 8. [де-диаііо] 
стряхивать, сбивать, отшибать, (і. оіі- 
ѵав, сарііа рараѵегит; (і. тигов агіе- 
іе, разрушить стѣны тараномъ. 

(Іб-дёоѳі» сиіі, 2. встрѣч. 3. регв. віпд. 
и ріиг. не приличествовать, непри¬ 
стойнымъ быть, ві диідд.;огаіогет поп 
(1. вітиіагѳ. 

дб-йѳодго, 1. 1) обезобразить; 2) обез¬ 
честить, осрамить. 

<1е-сІѳсбгив, аф. обезчещивающій; без¬ 
честный, постыдный, 

дѳ-сіѳоив, бгів, п. 1) безчестіе, срамъ, 
<1е<1есогі езве, срамить, безчестить; 
рег <1. = постыднымъ образомъ; 2) 
сопсгсі. постыдное дѣло, безчестный 
поступокъ, адтіііеге (і.; пиііо сіекіе- 
соге аЬвііпеге. 

Іѳсііоаііо, бпів,/. [дедіео] 1)"посвяще¬ 
ніе; 2) освященіе. 

<іе сііоо, 1. 1) посвящать, іетріит аіі- 
сиі, аесіет Заіигпо; роёі. а. Сопсог- 
(Ііат аеде (почтить); <1. «Іипопет = д. 
іетріит Іипопі; Ароііо дедісаіиа = 
сиі іетріит дедісаіит еві; 2) освя¬ 
щать, (іотиш; 3) = объявлять, сі. аіі- 
циід іп сепви (см. сеп8ив). 

десііепаііо, бпів, /. [дедідпог] отвер¬ 
женіе, презрѣніе. 

йб-діртог, Іероп. ѣ непрнзнавать до¬ 
стойнымъ, отвергать, презирать. 

(Іѳ-сііасо, <ІісИсі, — 8. разучиться, за¬ 
быть, <1. Іояиі, (1. Ъаес ѵегЬа. 

дѳдШоіив, аф. [дедо] сданшійся на 
капитуляцію; дедііісіі, покоренные, 
подданные (орров. ѳосіі). 

йѳдШо, бпів, /. [дедо] сдача, капиту¬ 
ляція; адеге (Іе <і. договариваться о 
сдачѣ; ѵепіге іп сіѳсііііопет, Гасеге д. 
Ьовіі (ад Ьозіет) сдаться ва капиту¬ 
ляцію. 

«ІѲСШив, рагіер. гл. дедо; 2) аф. пре¬ 
данный, геі аіісиі. 

сіѳ-бо, діді, (Иіит, 8. 1) отдавать, сда¬ 
вать, <і. ве, сдаваться: Ьовіев дедіде- 
гипі ее сопзиіі; 2) передавать, преда¬ 
вать, аііяиід аіісиі, аПяиет ад виррИ- 
сіат; ігор. б. ве, предаваться, посвя¬ 
щать себя: (1. ве (іосігіпае, Іііегів, 
ашіеіа; (1. орегат геі аіісиі, прило¬ 
жить все стараніе — ; отт. дедііѣ 
орегй = айѵ. нарочно, съ намѣре¬ 
ніемъ. 

дѳ-йбоѳо, иі, сіит, 2. отучать, раз¬ 
учатъ; д. аііяиет аіщиід, заставить 
кого забыть что. 

йѳ-ддіѳо, иі, ііит, 2. перестать печа¬ 
литься, горевать. 

<1е-дпоо, хі, сіит, 8.1) сводить (внизъ), 
тііііев ех іосіз вирегіогіЬив іп сат- 
рит; аііциет (іе говігів (съ каѳедры); 
чаще = уводить, отводить: аііяиет 
іп сагсегет; ехегсііит ех Ьів гедіопі- 
Ьив; тііііев іп ЫЬегпа; <1. аяиат, от¬ 
вести в.; <1. аіщиет ех розвеввіопѳ, (Іе 
Гидсіо, выгнать кого изъ владѣнія; 
іегт. і. (1. соіопіат, основать колонію; 
<1. паѵет, спустить и& воду; сі. ѵеіа 
(сагЬава) распустить — поднять па¬ 
руса; 2) ігор. отклонять, отвлекать, 
(1. аііяиет (іе вепіепііа, (іе йде, а ргі- 
вііпо ѵісіи; (І. аіщиет а гесіа ѵіа, со¬ 
вратить кого съ прянаго пути; 8) = 
вычитать, аііяшд де витта, (іе с&рііе 
(изъ капитала); (і. аіісиі &1щиі<і (сі- 
Ъит), лишить кого чего; 4) выво¬ 
дить — производить, огі^ідет &Ь аіі- 
Яио; (і. потеп; 5) (і. &(і — приводить: 
сі. аііяиет асі соп&иіет, тііііев ад Ьа- 
Ъіепит; д. аяиат іп — провести 
ігор. д. аііяиет ад Йеіит, привести 
кого въ слезы, дов. до слезъ; д. аіі- 
Яиет іп регіеиіиш; гет Ьис (іп ешп 
Іосит) дедах і, иі — довелъ дѣло до 
того, что — ; 6) побуждать, склонять, 
аіщиет ад е&т вепіепііат; д. аіі- 
Яиет, иі — : 6) провожать, д. аіщиет 
дошит, ад Гогит, де дото; 7) роёі. д. 
Шит — прясть, д. аг^шпепіит іп іеіѣ 
(впрясть, воткать); отт. ігор. выдѣ¬ 
лывать, обдѣлывать, тШе діе ѵегвив; 
д. с&гтеп; д. Іііегат, Гогтат, напж- 
сать, начертить. 
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дбдпойо, бпів, /. [йейисо] 1) отведе¬ 
ніе, уведеніе, 4. тіііішп іп оррійа; <1. 
а^пае, отводъ в.; 2) переселеніе, Й. 
оррійі, основаніе г.; 3) вычитаніе, вы¬ 
четъ, ресипіае; 4) изгнаніе, ех роэвев- 
віопе; 5) (1. гаііошв, доказываніе, до¬ 
казательство. 

сіесіиоіог, бгів, т. [йейисо] провожаю¬ 
щій, проводникъ. 

сіѳсіиошв, рагіср. %л. йейисо; 2) аф. 
растянутый, слабый, саппеп, у ох. 

<ІѲ-ѳгго, 1* заблуждаться, сбиваться, 
іііпеге, іп Фпеге; ігор. уклоняться, 
б. а ѵего. 

<1еГаІІ8&іІо, бпів, /. [беГаІі^о] утомле- 
віе. 

<1еі‘а11&о, 1. утомлять, аіциеш. 
сіѳГаіівоог, іероп. = йеГеіівсог. 
(ІѳГѳоІіо, бпів,/. [йейсіо] 1) отпаденіе, 

отложеніе, аЬ аіщио; 2) уменьшеніе, 
мсчеааніе; (1. ѵігіит, слабость, изне¬ 
моженіе; б. апіті или (аЪв.) йеГесІіо, 
уныніе, малодушіе; б. воіів, Іипае, за- 
тмѣніе солнца, луны; 3) недостатокъ. 

йѳГеоіог, огіѳ, т. [йейсіо] отпавшій, 
отложившійся. 

1. (ІѳГѳсІив, ов, т. йе&сііо. 
2. ДѳГѳсіив,. аД). [йебсіо, 2] обезсилен¬ 

ный, изнуренный, слабый. 
<1ѳ-Гѳш1о, пйі, паот, 3. 1) отражать, 

отвращать, Ьовіеш, ѵіш, регісиіа; й. 
сгітеп, отклонить отъ себя обвиненіе; 
<І. Ье11ит=гдѣйствовать оборонитель¬ 
но; (1. аіщиій аЬ аіідпо и (роіі.) аіісиі, 
отвратить, удалить что отъ кого; 2) 
защищать, аіщиеш ід регісиііз, І1&- 
Ііаш аЬ ЬовііЬпв, (і. аІщиет сопіга 
ѵіт, ари(і ^ийісев (предъ судомъ); 
отт. = утверждать, й. аіідиіа; ее ій 
Гесівве йеГепйіі. 

(іеГепвіо, бпів, /. [йеГепйо] 1) защнще- 
ніе; 2) отвращеніе, отклоненіе. 

деГѳпнІІо и йеГепво, 1. [йеіепйо] ^рев¬ 
ностно, горячо защищать; 2) часто 
защищать, имѣть обыкновеніе защи¬ 
щать. 

йбГѳпвог, огів, т. [йеіепйо] 1) защит¬ 
никъ, пгЬів; 2) отвращающій, откло¬ 
няющій, регісаіі, опасность. 

<1ё-Гѳго, иііі, Шит, Гегге. 1) (рѣдко) 
носятъ внизъ, сносить, гатаііа іесіо; 
отж. сЫеггі = падать: йеГеггі іп 
ргаесерв, іп іеггат; Йитеп йеіегіог 
іп таге (впадаетъ); 2) относить, й. 
ві&па; й. аогшп іп аегагіпт; (1. ерівіо- 
Іат ай Саевагет; й. аІЦиет Йотшп, 
ИЬегов ай аІЦпет (привести); Ъ) за¬ 
носить, уносить, особл. разе, йеіеггі, 
бытъ унесеннымъ, загнаннымъ: аевіпв 
йеГегі паѵев іп Іеггат; пауев йоае Іоп- 
^іив Йеіаіае; Ѳеппапі ай сазіга Сае- 
вагів йеіаіі вппі, (противъ воли при¬ 

шли, очутились); 3) й. аіщиій ай аіі- 
^иет (аіісиі) а) предлагать, предоста¬ 
влять кому, й. ай аіідиет эиттат 
ітрегіі, виттат Ьеііі; Й. аіісиі Ъеі- 
Іит сопіга аіциет, ге#шш, Ьопогет, 
сопвиіаіит; Ъ) препоручать, Й. гет 
ай атісов, саивав (тяжбы) ай аіідиет; 
й. ай аіщиет сопігоѵегзіаз 1і^е8^ие, 
предоставить кому рѣшить — ; 4) до¬ 
носить а) аіщиій ай аіщиет, кому о 
чемъ: Й. гет ай вепаіит; йе йеГесІіо- 
пе раігів йеіиііі; й. ѵега, Гаіва, ѵапа; 
Ъ) объявлять, й. аіісиі виаш ѵоіипіа- 
іет рег Іііегав; отпіЬиа іп сепвшп йе- 
Іаіія; й. потеп аіісищв и Й. а1щиет= 
донести на кого, подать на кого жа¬ 
лобу; 5) й. аіщиій ай аегагіиш или Й. 
аіщиій, внести, положить въ — ; й. 
аіщиеш (ай аегагіиш іп Ъепе6сіІ8) 
внести чье имя въ списокъ тѣхъ за¬ 
служенныхъ гражданъ, которые имѣ¬ 
ли право на полученіе денежнаго на¬ 
гражденія. 

сіѳ-іѳгѵѳвсо, Гегѵі (ГегЬпі), — 8. 1) вы¬ 
кипать, переставать кипѣть; 2) ігор. 
утихать, іга й. 

сІѳГеввив, аД/. [йвГвІівсог] усталый, 
утомленный. 

деГеИз&Ио, йеГѳііяо, см. <іѳОД-. 
сіеіѳіівоог, іеввив в., йероп. 3. [йе-і'аіів- 

сог] утомляться, уставать. 
дѳПсіо, іёсі, іесіит, 8. [йе*^асіо] 1) 
отложиться, отпасть, й. а ге^е, аЬ 
ашісіііа рорпіі Кошапі; й. ай аі^иет, 
перейти на чью сторону; ігор. й. а 
ѵігіиіе; Й. а ѳе, измѣнить самому се¬ 
бѣ; 2) оказываться недостаточнымъ, 
истощаться, недоставать: а) аЬвоІ. уі- 

гб8, ресапіа й.; тешогіа й., память 
слабѣетъ, начинаетъ измѣнять; й. 
апіто, упасть духомъ; Іипа, воі Й. 
затмѣвается; Ь) (съ винит, или (рѣдко) 
дат. п. предмета, у которою чего-л. 
недостаетъ) ѵігев, іетрив й. аіщает; 
іеіа по&Ыв йебсіипі; Йебсіог ге аіі- 
^иа, у меня недостаетъ чего; (роёі.) 
поп те Йебсіеі го^ціаге, я не пере¬ 
стану просить. 

йѳ-іІДО, пхі, йхит, 8. 1) втыкать, вби¬ 
вать, вонзать, й. сгисет іп сатро, Ьа- 
віав іеііиге, іеіит іп согроге сопвиіів; 
ігор. а) Й. аІЦпій іп тепіе (запеча¬ 
тлѣть, укоренить); йейхпв іп со^ііа- 
Ііопе (погруженный); Ь) устремлять, й. 
осиіов іп аі^иет; отпев сигав іп ва- 
Іиіе геіриЫісае; 2) прикрѣплять, 
утверждать, війега йейха соеіо; Ь) 
приковать къ мѣсту — привести въ 
онѣмѣніе, оцѣпенѣніе, поразить, ві- 
Іепііпш еов й.; раѵог ошпіит апітов Й. 
3) іегт. і. а) (объ авгурѣ) постановить, 
объявить, дпае аидиг ііуияіа Йейхе- 
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гіі; Ь) = проклинать, 4. потіпа сегй 
(отъ обычая прокалывать булавкою 
написанное на воскѣ имя предавае¬ 
маго проклятію). 

де-Ап^о, ѣпхі, йсіиш, 3. дать Форму, 
Сформировать, изобразить, аіщиій. 

дѲ-Гш іо, 4. 1) заключать въ предѣлы, 
ограничивать, а#гшп, азресіит; 2) 
ігор. опредѣлять, тосіат ѵііае, ашюв, 
іетрив; Й. Гогіііийіпет віс; Ъ) заклю¬ 
чать, оканчивать, огаііопеш. 

йейпііѳ, айѵ. [йейпііив] опредѣленно. 
<Іѳ&пШо, бпів, /. [йейпіо] 1) огравичи- 

ваніе; 2) опредѣленіе. 
дѳйпШѵив, аф. [Йейпіо] 1) опредѣ¬ 

ляющій, опредѣлительный; 2) рѣши¬ 
тельный, окончательный, 

йѳ&піілів, рагіср. гл. йейпіо; 2) аф. 
опредѣленный, ясный, 

де-до, ѣегі, ѵегЪ. Де/, (встрѣч. только 
8. рег8. 8іпд. и ріиг.) недоставать, 

дѳ&а&г&ііо, опія,/. [йейа^го] сгараніе; 
ігор. гибель. 

дед&$го, 1. 1) стирать, іетріит <ѣ, 
ігор. погибать; отт. йейартаіив, аф\ 
сгорѣвшій, ігор, уничтоженный; 2) 
переставать горѣть; ігор. утихать, 
прекращаться, іга, вейіііо й. 

дѳ-ІІеоіо, хі, хит, 8. 1) ігапз. откло¬ 
нять, (1. осиіов, отвратить взоры; <1. 
поѵат ѵіат, проложить н. дорогу по 
другому направленію, въ сторону; 
ігор. <1. ве йе — , уклоняться отъ — ; 
й. аіщпеш йе ѵіа, совратить кого съ 
прямаго пути; <1. Гасіит іп аіідиет, 
сложить вину на кого; Ь)=измѣнять, 
превращать, искажать, 4. ѵіпиіет іп 
ѵіііа, й. вепіепііат; 2) іпігап*. укло¬ 
няться, отступать, удаляться, й. йе 
ѵіа, своротить съ д.; ігор. й. а ѵегііа- 
іе, а ѵіпиіів ѵіа. 

дѳ-дѳо, Бѵі, біит, 2. 1) оплакивать; 
аіщпет, аіідшй; 2) плакать до изне¬ 
моженія. 

де-дехив, ив, т. [йейесіо] отклоненіе, 
де&ѳхив, рагіср. гл. йейесіо. 
дѳ-догѳвоо, гиі, 8. 1) отцвѣтать; 2) 

ігор. увядать, терять силу, свѣжесть. 
де-Лио, хі, хит, 3. 1) стекать внизъ, 
йитеп Й. йе топіе; 2) ниспадать, спа¬ 
дать, соскальзывать, падать, ѵевіів й. 
ай рейев; согопае йейиипі; Ъошо Й. 
едио, ех е^ио; Й. ай іеггат; й. весип- 
Йо атпі, спускаться по рѣкѣ, плыть 
по теченію р.; ігор. а) ашів ігіЪипив 
йеЯихіі— отступилъ; айоіевсепіев йе- 
йшші а Зепеса, удаляются, остав¬ 
ляютъ; Ъ) постепенно, мало-по-малу 
переходить, й. а песевзагіів агіійсііа 
ай еіе^апііога; Ьос іоіит е ѳорЪівіа- 
гит ГопііЪиэ йейихіі ай іогит; с) і“а- 
тіііа Ьаес аЬ І11І8 й., происходить —; 

8) стекать, переставать течь, ашпів <ЗЦ 
ігор. проходить, истощаться, кон¬ 
чаться, іетрив, ѵігев йейиипі; оЬі аа- 
Іиіаііо йейихіі (кончилось); (роёі.) пи¬ 
шете Заіигпіив йейихіі, вышелъ изъ 
употребленія. 

дѳ-Годіо, ойі, оѳвит, 8. 1) закапывать, 
зарывать, ві&пит іп іеггат, соіет іп 
сотіііо; 2) выкапывать, взрывать, 
всгоЬет, іеггат. 

дѳ-Гоге = йеГиіигит евве, см. Йевит. 
дѳГогтаііо, бпів, (I. ЙеГогто) обез- 

ображеніе, искаженіе. 
дѳГогтів, е, аф. [йе-іогтаі 1) мска- 
женныЙ, безобразный, гадкій, тоіоа, 
Ьото; ігор. гнусный, постыдный, оЬ- 
ведиіит, Ъаевііаііо, 2) неимѣющіЙ 
никакого образа, апіта й. 

дѳГогтііав, ііів, /. [йеГогтів] безобра¬ 
зіе, согрогів; ігор. гнусность. 

дѳГогтІіѳг, ай г. [йеГогтів] безобразно; 
ігор. гнусно. 

1. де-Гогто, 1- [йе-Гогта] 1) обезобра¬ 
зить, сдѣлать безобразнымъ, иска¬ 
зить, тасіев й. ѵиііит; аегитпіз Йе- 
Ьгтаіив; 2) обезчестить, обезславить, 
аіциет. 

2. дѳ-Гогто, 1. дать видъ, форму, 
образовать, аіщиій; ігор. іііе, ^иет 
вирга йеГогтаѵі, изобразилъ, пред¬ 
ставилъ. 

дѳГоѳвив, йеГгасіив, см. йеіойіо, йе- 
Ггіп#о. 

дѳГгаидо, 1. обманывать, й. аііцпет 
аІЦиа ге, обманомъ лишить кого 
чего. 

дѳ-Ггѳи&ігив, аф‘. необузданный. 
дѳ-Моо, ітісиі, Ггісаіит (ігісіит), 1. 1) 

стирать, обтирать, натирать; 2) ігор. 
осмѣивать, бичевать, Й. игЬет в&іе 
тиііо. 

дѳГгіпко іг?#і, ігасіит, 8. (Ггапдо) от¬ 
ломить, переломить, гатит агЪогів; 
йеГгасіів виЬвеІІіів. 

деГшдо = йеГгаийо. 
дѳГгйІит, і, п. отваренный морсъ. 
дѳ-Гадіо, Пф, і’и^ііит, 3. 1) убѣгать; 

2) избѣгать, уклоняться, отвергать, 
й. вегтопеш аііси^ив, ргоеііит; віп 
Йеіи^іапі. 

дѳ-Гипдо, Пйі, йвит, 3. 1) лить внивъ, 
сливать, переливать, ѵіпиш (вс. ех йо- 
По іп атрЬогат); 2) выливать, ігор. 
изливать; 3) возливать (въ жертву) 
тегшп. 

дѳ-Гип^ог, сіив в., 3. йсроп. справить¬ 
ся (съ чѣмъ), совершить, окончить, 
й. Ъеііо, ргоеііо; ЬопогіЬиэ Йе&тсіпя, 
исправлявшій всѣ почетн. должности; 
Ъ) = отдѣлаться, й. Іеѵі роепа, лег¬ 
кимъ наказаніемъ; й. реграисів Гипе- 
гіЬив, ігіЬив Йеситіз рго опа; с) = 
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вытерпѣть, перенести) сі. таіів, тог- 
ЪО) регісоіііц б) б. ѵіій или іегг*Ц виіа 
іетрогіЪия, тогіе, умереть. 

йѳГивия, рагіср. и. беіипбо. 
йѳ&ёпѳг, 8гіа, аф. [^епив] 1) выродив¬ 
шійся, непохожій на родъ свой, измѣ¬ 
нившійся, испортившійся, Кеоріоіе- 
пшв, валяніе; поп <1. агіів раігіае (не- 
уступающій); 2) низкій, неблагород¬ 
ный, ргесев, апшшв. 

йедопёго, 1. [бедепег] 1) выродиться, 
сдѣлаться непохожимъ на родъ свой, 
измѣниться, испортиться, Ъото сі.; сі. 
а рагепііЪив, а ѵігіпіѳ тавотит, не 
походить на родителей, на предковъ; 
2) ігапз. обезчестить, аіідиеш. 

<1е-81йЬо, раі, ріпт, 3. л^іппъ, обди¬ 
рать кожу. 

йодо, бе$і, —. 8* [бе-а^0] проводить, 
провожать, аеіаіет, ѵііат. 

(ІѲ'втапсІІііаі, 1, ѵегЬ. ітрегв. градъ 
перестаетъ идти. 

<1е-8ргато, 1. 1) давить внизъ, прида¬ 
вливать, аіщшб; 2) ігор. отягощать, 
утомлять,одолѣвать,ѵиіпив (ІертаѵаЬ&і. 

сіѳ-вгѳсііог, ягеввпв в., йероп. З.[бе-$га- 
<Ііог] сходить, спускаться, топіе, ех 
агсе, іп сатршп; ѳдпев аб ресіет сі., 
слѣзаетъ съ лошади, спѣшивается. 

СІѲ&геШог, въ рукопис. и издан. иногда 
9М. бі^гебіог. 

йевгѳввіо, въ рукопис. и издан. иногда 
вм. біягеввіо. 

<іѳ-&гшшіо, 4. сильно хрюкать, 
сіѳ-вивіо, 1. 1) отвѣдывать, пробовать, 

поѵав Гги^ев; ігор. ознакомливаться, 
узнавать, Іііегав, еатбет ѵііат; 2) 
роёі. слегка касаться, Іапсеа сі. сог- 
рпв; ігор. б. гет, таіегіат. 

СІѲ-Ъіпо, айѵ. 1) отсюда; 2) (о времени) 
отнынѣ, Ъ) съ того времени, с) = по¬ 
томъ, І рго&сіпя еві; 3) (при исѵно- 
леніи) во - вторыхъ, ргітшп ... бе- 
Ьіпс.... 

дѳ-Ьівоо,-8. разверзаться, раз¬ 
сѣдаться, расщеливаться. 

йѳЬопёвіатепи&т, і, п. [беѣопевіо] 
безчестіе, позоръ, посрамленіе. 

сІѳ-Ьопѳвіо, 1. обезчестить, обезсла¬ 
вить, осрамить. 

йѳ-ЬогІог, 1. йероп. отсовѣтывать, от¬ 
говаривать, аіідпет аЪ аііциа ге. 

Бѳі&шга, ае, /. супруга Геркулеса, ви¬ 
новница его смерти, 

сіѳіоіо, = беіісіо. 
сіѳіп, айѵ. = беіпбе. 
йѳіпсѳрв, айѵ. [(Іеіп-саріо] 1) сряду, 
одинъ за другимъ, ігппсі б. сопѳіііп- 
іі, геіщоі 4. (ііев; 2) непосредственно 
за тѣмъ, послѣ, яиі <і. ешп тадівіга- 
іпт реіііигпв ѵібеЪаіиг; (і. (іе ІіЬега- 
Ііі&іе (Іісаіпг. 

Лѳ-іпсіѳ, айѵ. 1) (рѣдко) оттуда; 2) по¬ 
томъ, послѣ того, <і. ргоеііит іпсірі- 
іпг; 3) (при исчисленіи) за тѣмъ, да¬ 
лѣе, ргітшп.... беіпбе.... іит —. 

ЗЭеюпМев, ае, т. сынъ Деіояы — Ыі- 
Іеіиэ. 

Юеіорёа» ае,/. одна изъ нимфъ Юно¬ 
ны. 

БёІрЬбЪе, ев,/, дочь Главка. 
ЮѳірЬдЬив, і, т. сынъ Пріама в Геку¬ 

бы, супругъ Елены по смерти Париса. 
дѳ^ѳоііо, бпів, /. [бсуісіо] 1) сбрасы¬ 
ваніе, бросаніе внизъ; 2) изгнаніе; 3) 
(1. апіші, уныніе, малодушіе. 

1. сіе^еоіиа, ив, ж. [Пе^ісіо] 1) сбрасы¬ 
ваніе, низверженіе; 2) покатость, 
склонъ, <1. СОІІІ8. 

2. (ОДеойхв, рагіср. гл. ОДісіо; 2) аф. 
низменный, Іосав; Ъ) ігор. унылый, 
малодушный. 

сіеіег-, см. сіеіиг-. 
(Іѳдоіо, ^ёсі, ^есіит, 3* [бе-іасіо] 1) 

сбрасывать, свергать, низвергать, 
аі^пет бе ропіе, бе вахо; б. аіциет 
едио; б. віаіиав, б. іиггіт, тагов (раз¬ 
рушить); б. сарпі ісіи епвів (срубить); 
Ь) б. Іасгітав, проливать с.; б. сгіпев, 
въ безпорядкѣ распустить волосы; б. 
ѵиііит, оспіов, потупить взоръ, глаза; 
отт. (роёі.) беіесіив оспіов, съ поник¬ 

шимъ взоромъ; с) = убить, раисів бе- 
^есіів, б. Гегав, аѵет; 2) согнать, про¬ 
гнать, вытѣснить, б. Ьовіев пшго, 
ргаевібіит Іосо тилііо, ехегсііпт ех 
іоі савіеііів; б. аіщиет роэвевзіоие, б. 
огаіогев; ігор. а) б. бе #габи (вШи), 
привести въ замѣшательство, «срѣ¬ 
зать»; Ь) лишить кого чего-л., иди 
лишить кого надежды на что, б. аіі- 
Яает аебііііаіе, ргаеіпгй, (бе) Ьопоге; 
беіесіив ере іііа; беіесіпз оріпіопе 
ігіпт Іе&іопит, лишенный надежды 
получить три легіона; беіесіа софите 
іапіо, лишившаяся — ; 3) отвращать, 
удалять, б. тиИит таіі бе Ьптапа 
сопбіііопе; б. осиіов аЬ (бе) аіи^ио; б. 
аіщпет бе вепіепііа (отклонить); отт. 
<Іе^ісі = быть загнаннымъ, унесен¬ 
нымъ, сіазвіз, паѵев бе^сіиліиг аб Ва- 
Іеагев іпвиіав. 

сіе-з иго, или бе-^Йго, 1. клясться. 
йѳ-І&Ъог, рвив в., 8. йероп. 1) спадать, 
ниспадать, соскальзывать, падать, 
ві^пит бе соеіо беіарвит; б. іп таге; 
аппа бе тапіЬив бѳіаЬипіиг; 2) ігор. 
= а) происходить, ріига депега аЪ 
Ьів беіарва випі; Ь) (невольно) пере¬ 
ходить, впадать, б. а ша^огіЬив аб гаі- 
пога, іп івіпт вегтопет, іп еав біМ- 
сиііаіев, іп тогЬит, іп ѵііішп; с) кло¬ 

ниться, б. аб аеяиііаіет. 
<1ѳ-1&тепіог, йероп. Е оплакивать. 
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сіеіарвив, рагіер. гл. йвШюг. 
(Іѳ-Іавѳо, Ь утомлять. 
йбШАо, бпІ8, /. [йеГего] объявленіе, 
показаніе, доносъ. 

сіеіаіог, бгів, т. [йе&го] доносчикъ; 
(і. 1е$ів Р&ріае, обвиняющій (кого) въ 
варушеніи II. закона, та]евіаіів, въ 
оскорбленія величества. 

дѳіаінв, рагіер. гл. йеГего. 
сіеІеоіаЪіІів, е, аф. [йеіесіо] увесели¬ 
тельный, пріятный. 

йеіеоіатѳпіит, і, п. [йеіесіо] забава, 
утѣха, веселье. 

йѳіѳсіаііо, бпіз, /. увеселеніе, забава, 
удовольствіе, (1. аийіепйі, соптіѵіогит; 
КаЬеге (і., доставлять удовольствіе, 
радовать, веселить. 

йѳіѳоіо, 1. забавлять, веселить, услаж¬ 
дать, восхищать, аіщиет, ее; ча¬ 
сто ра88. йеіесіагі, находить въ 
чемъ удовольствіе, радоваться, вос¬ 
хищаться: ітрегіо, сагттіЪцв, (I. ід 
ге аіщиа. 

сіѳіесіив, рагіер. гл. йе1і#о. 
йеіѳоіив, ив, т. [йеіі^о] 1) выборъ, 
выбираніе, ѵегЬогит; віпе (1., безъ 
разбора; гегит йеіесіит ЬаЬеге, іе- 
веге, выбирать, или дѣлать различіе: 
Ьепейсіогот ассеріогпш 4. ЪаЪепйав 
еві; 2) іегт. і. наборъ рекрутъ, 
сборъ войска, (і. ргоѵівсіаіів, наборъ 
въ провинціи; йеіесіит ЬаЬеге, про¬ 
изводить наборъ. 

(Іѳіѳз&ііо, бпів, /. [йе!е$о, 4.] ас¬ 
сигновка, предписаніе о выдачѣ де¬ 
негъ. 

<1е-1ёво, 1* 1) отсылать, отправлять, 
аіщиет ів сагсегет, ай вепаіит; 
2) препоручать, передавать, оШсіит 
аіісиі, гет ай вепаіит; й. оЬвійіо- 
пет ів сигат соііе^ае; 3) = при¬ 
писывать, й. аіісиі егішев аіщиой; 
й. йесиѳ геі Ьепе ^евіае ай аіщиет; 
4) іегт. і. дать кому переводную 
расписку на полученіе денегъ: йеіе- 
#аѵі ііЪі Ігаігет, далъ перев. р. для 
полученія д. съ брата; (аЬвоІ.) йе- 
Іе^аЬо еі, дамъ ему перев. расписку. 

дѳіепппѳпіит, і, п. [йеіепіо] сред¬ 
ство смягчающее, отт. а) облегче¬ 
ніе, отрада, сигагиш, ѵНае; Ъ) при¬ 
манка, прнманчивость, прелесть, ті- 
ііогит. 

(Іѳ-Іёпіо, 4, смягчать, ігор. склонять 
на свою сторону, плѣнять, очаровы¬ 
вать, анітов Ьотідит, аіщиет Ыап- 
йіііІ8 ѵоіиріаіит. 

(Іѳіѳпііог, от, т. [йеіепіо] убѣждаю¬ 
щій, склоняющій на свою сторону, 
плѣняющій. 

(Шео, бѵі, біит, 2. уничтожать; й. 
игЬев, разрушить г.; а. Ьовіев, ехег- 

сііит, истребить — ; й. іигрііийіпет 
Іи%&е ѵігіиіе (загладить); й. Ьеіішв, 
совершенно окончить в. 

(Іѳіѳігіх, Ісів, /. [йеіео] нстребнтель- 
ница. 

(ІѲІеіив, рагіер. и. йеіео. 
Бѳііа, Бѳііаоив, см. Веіов. 
(ІѳІіЪатепіит, і, п. [йеПЬо] возліяніе. 
йбПЬегаЪипди*, оф*. [йеНЬего] погру¬ 
женный въ размышленіе. 

сіѳІіЪегШо, опів, /. [йеНЬего] обсуж¬ 
деніе, размышленіе; гев паѣеі й. 
или сайіі ів й. = требуетъ размы¬ 
шленія. 

сіеІіЪегаіІѵпв, аф\ [йеНЬего] принад¬ 
лежащій, относящійся къ обсужде¬ 
нію, совѣщательный. 

(ІеІіЪегаіог, бгів, т. [йеНЬего] размы¬ 
шляющій, обдумывающій, обсужя- 
ватель. 

(іѳІіЬѳгаЬив, рагіер. гл. йеНЬего; 2) 
асЦ. рѣшенный, опредѣленный. 

йѳІіЪѳго» I. [йе-ПЬга] взвѣшивать, 
отт. 1) обсуживать, обдумывать, 
размышлять, гет аіідаат и йе ге 
аііяиа; й. сит аіідио, совѣхцаться 
съ кѣмъ; 2) (обдумавъ, обсудивъ) 

„ рѣшать, опредѣлять, тіЬі йеііЬега- 
іит еві = я рѣшился. 

<іѳ-1іЬо, 1. собств. брать немного, ка¬ 
саться, отт. ігор. 1) й. йовсоіов 
ех огаііопе, извлекать, выбирать —; 
й. поѵиш Ьопогет, (вкусить); Ь) слегка 
касаться, ошпіа паггаііопе; й. агіев; 
2) й. аНяиій йе Іаийе, ^Іогіа аИсгуав, 
уменьшать, порочить чью славу, отт. 
йеІіЬаге = вредить, порочить, й. по- 
теп аііегуив. 

(ІѳІіЬго, 1. [йе-НЬег] сдирать кору, лу¬ 
пить; ігор. отнимать, лишать. 

дѳІіЬиіив, оф. намазанный, натертый, 
йѳііоаіѳ, адѵ. [йеіісаіив] 1) пріятно, 
мню, тонко; 2) роскошно, изнѣ¬ 
женно. 

деІіо&Ьив, ад}. 1) пріятный, милый, 
красивый, й. Іііив, Ъогіиіі, риегогшп 
сошііаіив; Ь) нѣжный, риеііа, оѵев; 
2) роскошный, изнѣженный, айоіев- 
сепв; іиѵеиіив й. еі ІіЬійіпоѳа; Ъ) 
избалованный, разборчивый, Ьото, 
аигев. 

йбіісіае, агат, /. 1) веселіе, ограда, 
радость; евэе аіісиі іп йеіісіів, быть 
любимцемъ ко го-л.; Ь) = любимецъ, 
й. іиае Еовсіив; 2) роскошь, й. ви- 
реііесіііів; ігор. весе аііае й. едиі- 
іит уіх ^егепйае (претензіи); 3) за¬ 
бавныя вещи, рпегііев йеіісіав йе- 
ріп^еге; йеіісіав еі шоіііа сагшіда 
іасеге; йеіісіав іасеге, шутить, 

йеіісіоіаѳ, агат,/, [йстіп. отъ йеіі- 
сіае] = йеіісіав, 1, 
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йеііеішп, іі, «. = беіісіае. 
йбНсйШ], і, «. [беіі^ио] проступокъ, 
погрѣшность. 

1. йёНдо, Ш$і, ІесШт, 3. [(іе-іе^о] вы¬ 
бирать, избирать. 

2. (Іѳ-Ико, 1. привязывать, паѵіспіаш 
аб гірат; б. ѵиіпив, перевязать р. 

йеііпітѳпіит = беіепітепіит. 
(ІѲІІПІО, 4. = (іеіепіо, 4. 
йеііпіеог = беіепііог. 
сіе-Индио, Інщі, Іісіит, 8. провинить¬ 

ся, погрѣшать; 4. аіщиіб, прови¬ 
ниться въ чемъ-нибудь. 

сіѳ-Идиевоо, Іісиі, — 3* растопляться, 
растаять; ігор. исчезать, 

сіѳіігаііо, ошв, /. [сіеііго] сумасброд¬ 
ство. 

сіеііго, 1. [беіігпв] сумасбродствовать. 
(ІѳИгив, аід. [бе-Ига] сбившіеся съ 
пути, съ толку, сумасбродный, 

дѳіііео,-2. [бе-іаіео] быть спря¬ 
таннымъ, скрытымъ. 

сІеШѳвоо, Іиі, — 3. [беіііео] прятать¬ 
ся; укрываться, скрываться. 

(Іе-Шіво* 1. 1) ссориться, браниться, 
2) оканчивать ссору, перестать бра¬ 
ниться. 

2>ё1ов и Бѳіия, і, /. небольшой островъ 
на Эгейскомъ морѣ, мѣсто рожденія 
Аполлона и Діаны; отт. 1) Беііив, 
айд. ѵаіеа Б. = Ароііо; Гоііа Б. = 
Іапгпв; 8иЬеі. Бѳіішп, іі, п. городъ 
въ Віотін съ храмомъ Аполлона; 2) 
Беііасив, аДд. 

ЮѳІрЫ, бгит, т. 1) городъ въ Фоки- 
дѣ; отт. айд. ВеІрЫоив; 2) жители 
этого г. 

йеІрЫппв, і, -рЪіп, Іпів, т. дель¬ 
финъ. 

Юѳііа, аѳ, /. 1) греческая буква, имѣю¬ 
щая видъ треугольника; 2) нижняя 
дельтообразная часть Египта, 

деіібіоп, і, п. треугольникъ (созвѣз¬ 
діе). 

дѳІйЪгит, і, п. храмъ, 
йе-ішіо, ѳі, в пт, 3. насмѣхаться, ду¬ 

рачить, обманывать, аі^пеш. 
йеІшпЬів, ѳ, аДд. [бе-ІптЪпв] слабый 
въ бедрахъ; ігор. слабый, безсиль¬ 
ный. 

йеІшпЪо, Б [беІптЪів] ослаблять, ли¬ 
шать силъ. 

І>ѲІ118, СМ. Б&І08. 

<1е-таЛѳбОО, бпі, — 3* отсырѣть, про¬ 
мокнуть. 

йе-тапйо, I. 1) поручать, препору¬ 
чать, аіщпіб аіісиі; 2) = отсылать 
(въ безопасное мѣсто) б. аіщпет іп 
ргохітав сіѵііаіет; б. сохци^еѳ іп- 
8ПІІ8. 

Вѳш&г&іив, і, т. 1) отецъ Тарквннія 
Приска, переселившійся изъ Корин¬ 

ѳа въ Тарквинію; 2) царь спартан¬ 
скій. • 

(ІѲ-Ш6П8, іів, аДд. безумный, сума¬ 
сбродный. 

йѳтѳпіег, адѵ. [бетепв] безумно, 
йѳтѳпііа, ае,/. безуміе, сумасшествіе. 
(Іетѳпііо,-4. [бетепв] сума¬ 

сбродствовать, быть сумасшедшимъ, 
сіѳ-тёгео, глі, гііит, 2. или (чаще) 

бетегеог, гііив, 2. Дероп. заслугами 
обязать, аНцист = заслужить чье 
расположеніе, снискать чью милость, 

йѳ-тегдо, ѳі, вига, 8. погружать, опу¬ 
скать; б. паѵет, потопить, пустить 
ко дну; 2) ігор. удручать, угнетать, 
аі^иет, раігіа бетегва. 

(іѳтѳвѳив, рагіср. хл. бетеіо. 
сіѳ-тёііог, те аз па в., 4. Дероп. от¬ 
мѣрить. 

(Іѳ-шѳіо, 1* отмѣчать, разграничивать; 
б. Іосит савігів, отмѣтить мѣсто для 
лагеря. 

йб-теіо, теввііі, теаѳпт, 3. скаши¬ 
вать, сжинать; б. Ігпсіив, Йогеа, 
снимать, срывать; б. сарпі епве, от¬ 
рубить. 

(іѳті^гаМо, бпіа, /. [беті^го] пересе¬ 
леніе. 

йѳ-тівго, Б переселяться, ех а$гіа іа 
игЬеш; ігор. б. Ыпс ех Ьотіпшп ѵііа, 
умереть. 

Бѳтѳігіав, йбів,/. городъ въ Ѳессаліи. 
(Іё-шІпао, тіпиі, тіпіКит, 3. 1) умень¬ 
шать, соріаа, ѵігеа; б. роіепііат аіі- 
сіцпа, ограничить чью власть; Ь) 
іегт. і. бетіпиі сарііе, лишиться 

правъ гражданина (всѣхъ или нѣко¬ 
торыхъ); 2) = отнимать, б. диіадие 
питое бе ппа тіпа (вычесть); б. аіі- 
^шб ех роіевіаіе аНсищв, ограничить 
чью власть; Ъ) б. аііциіб бе Ъоаіа = 
продать часть имѣнія; б. ргаебіа, 
продать все имѣніе. 

дѳтіпіШо, бпіа,/. [бетіпио] 1) умень¬ 
шеніе, сіѵіига, ѵесіі^аііит; б. рго- 
ѵіпсіае, сокращеніе срока службы въ 
провинціи; 8) іегт. і. а) б. сарШз, 
ограниченіе или лишеніе правъ граж¬ 
данскихъ; Ъ) продажа, см. бетіпио, 2. 

СІѲ-тігог, 1. Дероп. очень удивляться, 
б. аибасіат аіісищв. 

сіѳтіввѳ, аДѵ. [бетіввив] 1) низко, то- 
Іаге; 2) ігор. скромно, смиренно; Ъ) 
малодушно. 

(іѳтіввіо, бпів, /. [бетіеіо] 1) спуска¬ 
ніе, спущеніе; Ь) ниспосланіе; 2) ігор. 
б. апіті, малодушіе, уныніе, 

сіетіввив, рагіср. и. бетіио; 2) аДд. 
низменный, Іосив,4 Ь) ігор. смнрен- 
ныЙ, скромный; бетівва ѵосѳ Іодпі 
гов. тихимъ голосомъ; с) малодуш¬ 
ный, унылый, апітив. 
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де-тШво, 1. смягчать, умилостивлять, 
дѣлать кроткимъ. 

де-тШю, ві, ввит, 3. 1) спускать, 
опускать, іипісат ивяие а(3 іаіов, 
Л. апіеппав; <3. осиіов, ѵиНит, по¬ 
тупить глаза, взоръ; 4. агша, пре¬ 
клонить оружіе; (і. ее или сариі, 
наклониться, нагнуться; <3. іеггит 
іп Ша, ^и#и!о (вонзить); Ь) роёі. <3. 
ее апіто, <3. апітит, тепіет, упасть 
духомъ; (і. аіщиій іп ресіив, апітит, 
принять къ сердцу, запечатлѣть въ 
памяти; <3. ѵосет, понизить г.; <3. ве 
а(1 вегѵііет раііепііаш, іп абиіаііопет 
(спуститься, унизиться); 2) посылать 
внизъ, (іетіввив сіе соеіо, ниспослан¬ 
ный; (3. а^теп, ехегсНшп іп ѵаііет, 
е^иі^е8 іп іпГегіогет сатрпт (отпра¬ 
вить); (3. ве іп Сііісіат (отправиться); 
(і. аіциет а(3 ітов тапев, 8іу#іае пос- 
Іі, тогіі = лишить жизни ; й. аіщиет 
іп сагсегет, заключить въ темницу; 
ігор. а) (3. ве іп гев ІигЬиІепіаа, іп 
саиват (вдаваться); Ь) (Зетіиі аЬ аіі- 
дио = происходить отъ —: Котапив 
ТхчуД (Зетіявив; потеп (Зетіавит а 
та&по Іиіо. 

(Іѳтіигртн, і, т. высшее должност¬ 
ное лицо въ нѣкоторыхъ греческихъ 
республикахъ. 

дёто, трві, тріпт, 3. [<Зе*ето] сни¬ 
мать, отнимать, (3. весигеа (іе іавсі- 
Ъив; (3. воіеав, ѵіпсиіа; ігор. (3. си¬ 
гав аіісиі, песеввіШет, избавить кого 
отъ — ^ (Іетріо бпе, безъ конца. 

ВётбопШн, і, т. философъ, уроже¬ 
нецъ г. Абдеры, современникъ Со¬ 
крата; отт. Ьѳтоогііёив, и -Пав, 
аф. и виЬві. а) -іеі (ііі) бгит, т. уче¬ 
ники, послѣдователи Д.; Ь) -іба, бгит, 
п. ученіе Д. (ученіе объ атомахъ). 

дѳ-тоііог, йероп. 4. 1) сломать, раз¬ 
рушить, віаіиат, (іотит; 2) ігор,, 
уничтожить, ,)ив; Ъ) свалить, сиірат 
а ее. 

дѳтоІШо, бпів, /. [(Зетоііог] разру¬ 
шеніе. 

детопвггаНо, бпів, /. [бетопвіго] 1) 
указываніе, показаніе; 2) изложеніе; 
3) доказательство. 

сіѳтрпвіг&ііѵив, аф. [<Зетопвіго] ука¬ 
зательный, доказательный, изложи- 
тельный. 

дѳтопвігаіог, бгів, т. указатель, по¬ 
казатель. 

бѳтопвіго, 1. 1) показывать, указы¬ 
вать, (3. іі#игат (Зі^ііо; 2) излагать, 
объяснять, аіісиі гет, аіі^иісі вегіріо; 
3) доказывать, Шит евве Зеіісіѳ- 
вітит. 

де-тогдѳо, (іі, ват, 2. откусить. 
дѳ-тбгіог, тогИшв в., 3. йероп. уми¬ 

рать; ^атіііагев повігі (Зетогіиі випі, 
умерли, одинъ за другимъ; 2) ігор. 
(3. аіщиат = безъ памяти быть влю¬ 
бленнымъ. 

дѳ-тбгог, 1. йероп. 1) задерживать, 
замедлять, аіідпеш; (роёі.) <і. ашюа 
= остаться въ живыхъ; 2) іпігапв. 
медлить. 

ВетовШѳпев, ів, го. 1) аѳинскій полко¬ 
водецъ, современникъ Алкивіада; 
2) знаменитый аѳинскій ораторъ, 

дѳ-тбѵѳо, тбѵі, тоіит, 2. 1) сдви¬ 
гать, отдвигать, тала (Зетоіив; Ь) 
оттѣснять, кытѣснять, аЗщиет Іосо; 
(3. Ьовіев #га<3п, сбить съ позиціи; 
ігор. б. апітит (іе віаіи, привести 
въ замѣшательство, смущеніе; с) 
удалять, устранять, сепіигіопев; <ѣ 
аіциет іп іпвиіат (сослать); 2) ігор. 
отвращать, отклонять, (3. осиіов аЬ 
аіцио, о(ііит аЬ аіщио; (3. аііциѳт 
(Зе вепіепііа. 

дѳтрігив, рагіер. и. (Зето. 
дѳти^ііив, аф. оглашенный ревомъ, 
дѳ-пшіоѳо, иіві, иівит (сіит), 2. гла¬ 

дить рукою, поглаживать, 
детшп, айѵ. 1) (при мѣстоим.) имен¬ 
но, іііе (3., ^цае (3. с&ивае? 2)столько, 
80І8 (3. осиіів сгебісІН; яиіпіо (1. алло; 
особл. при нарѣч. врем. пипс. <3., іот, 
іипс (3.; то (іо б., недавно только; 8) 
при исчисленіи — (Зепщие, наконецъ, 

дѳ-тигтйго, 1. пробормотать, 
дѳтиіаііо» бпів, /. [бетиЬо] измѣне¬ 
ніе, перемѣна. 

дѳ-тйіо, 1. измѣнять, перемѣнять, 
дѳпагіив, іі, го. и (Зепагіиа пития, 
римск. серѳбр. монета^ 10 аавеа 

дѳ-пагго, 1. разсказать (все, до конца), 
дѳ-паіо, 1. плыть внизъ, по теченію 

рѣки. 
дѳ-пѳ^о, 1. 1) отказывать на отрѣзъ, 

аіісиі аіщиігі, кому въ чемъ; роЫ. 
(3. Гасеге аіідиіф рѣшительно отка¬ 
зываться, не хотѣть — ; 2) отпи¬ 
раться, отрицать, (3. (І&ішп евве, ^по<і 
(З&іат еві. 

бепІ, ас, а, аф'. пит. сІШг. 1) по де¬ 
сяти; 2) (роёі.) сит. аЛѵ. тиііірі. = 
десять, Ьіз (3., іег (3. 

дѳпіоаіів, е, аф*. [(Зе-пех] относящійся 
къ смерти; Іегіае (3., поминки, тризна, 

аѳпщиѳ, аАѵ. наконецъ, 
дѳпотіпаііо, бпів, /. 1) наименованіе; 

2) обозначеніе предмета названіемъ, 
ему несвойственнымъ, 

де-потіпо, 1. наименовать, 
дѳ-поппо, 1. дѣлать неправильнымъ, 
давать неправильную Форму, 

дѳ-пбіо, 1. 1) отмѣчать, обозначать; 
Ъ) указывать, аіщиет, на кого; 2) 
распознавать, узнавать, гет. 
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йене, Ііз, т. 1) зубъ, бепіев абѵегві, 
передніе з.; б. Іпбпв (роЛ.) слоновая 
кость; 2) зубецъ, кончикъ, крючокъ; 
беліев ресіішк, веггае, зубья; 2) ігор. 
бепв іпѵібив, таіебісив = зависть, 
злословіе. 

<Іѳпве, айѵ. [бепвив] густо, плотно, 
часто. 

<іѳпвѳо,-2. см. йепво, 
йепаіѣав, йіія, /. [бепвив] густота, 

плотность; ігор. сжатость. 
<1епво, 1. и бепвео, 2. [бепвив] 1) сгу¬ 
щать; (роіі.) соеіпт бепвеіог, стано¬ 
вится пасмурнымъ; 2) дѣлать час¬ 
тымъ, ставить другъ подлѣ друга, 
сжимать; б. опііпев, сомкнуть ряды; 
Ьгор. огаііо бепваіа, сжатая р. 

<Іѳпвив, оф‘. 1) густой, вііѵа, аёг; Ь) 
плотный, согрив; с) сжатый; ігор. 
ТЪисубібев б. еі Ьгеѵів; 2) частый, 
ріа^ае. 

сіѳпіаііа, іит, п. [бепв] разсоха (у 
плуга). 

йепі&гив, адо. [йена] 1) зубатыб, съ 
зубами; Ь) съ зубцами, зазубренный, 
зубчатый, веггпіа; с) ігор. колкій, 
язвительный; 2) лощенный, сЬагіа. 

дѳпііо, 4. [бепв] получать зубы, дѣлать 
зубки. 

<1б-пйЬо, пирві, пиріиш, 8. выходить 
за-мужъ. 

<1ѳ-ашІо, 1. 1) обнажать; 2) ігор. от¬ 
крывать, сопвіііит войт аіісиі; Ь) 
ограбить, аіщиет. 

дбпипсі&ііо, опів, /. [(іепидсіо] объ¬ 
явленіе, Ъеііі; Ь) извѣщеніе, регісиіі; 
с) = требованіе, предписаніе; сі. (евіі- 
топіі требованіе свидѣтельства, по¬ 
казанія. 

дѳ-пипсіо, 1. давать знать, объявлять, 
аіісиі аінщіб, б. Ьеііиш рориіо Ко- 
хпапо; Ь) -= предвѣщать, ргобфа 
Саевагі слезет бепипсіапі; с) іегт. і. 
въ языкѣ юридич. б. аіісиі іевіітошит, 
требовать отъ кого свидѣтельства, 
показанія. 

сіѳпио, ада. [(Іе-вото] вновь, снова, 
опять. 

Реоів, ібів, дочь Цереры = Ргоѳег- 
ріна (отъ Д^о> = Сегеэ). 

Юеошв, оф. къ Церерѣ относящійся, 
Церерѣ посвященный (отъ Ду]ш = 
Сегев). 

<ів-опёго, 1. снимать бремя, разгру¬ 
жать; ігор. отнимать, убавлять. 

сіеогвшщ адѵ. [(іе-ѵогвит, ѵегвшп] 
внизъ; вигвит (іеогвит, вверхъ и 
внизъ. 

(Іѳ-онойіог, 1. дероп. расцѣловать; 
ігор. очень хвалить. 

<1е-раоівоог, (или берес.) распив в., 
сівсі, 8. 1) выговорить, договоромъ, 

условіемъ предоставить себѣ, 
2) іпігапв. договариваться, условли¬ 

ваться, сшп аійрю. 
Дѳр&сіив, рагіср. и. берасівсог и бе- 
рап#о. 

сіе-рап^о, — расіиш, 3. втыкать, вко¬ 
лачивать, аііяиіб іп іеггаш. 

<іѳ-р&гоив, оф. скупой. 
йе-равсо, раѵі, равіит, всеге, 3. 1) 

съѣдать траву, а#гов, съ полей; 
(роёіЛ (1. аНагіа, (съѣсть то, что на 
вяхъ); 2) дать съѣсть, д. поѣсть, 
і“агга^іпет ві <і. ѵоіев; 3) ігор. уда¬ 
лять, уничтожать, Іахигіев огаііопів 
віііо беравсепба еві. 

Йѳ-равоог, равіив в., всі, дероп. 3. 1) 
съѣдать траву, стравливать; 2) ігор. 
съѣдать, пожирать, эегрепа (і. тіве- 
гоз агіав; Ь) истощать, изнурять, 
іеЬгів (1. агіив. 

бѳравііо, бпів, /. [беравсог] отравле¬ 
ніе, съѣденіе. 

йерѳоівоог, см. йѳр&оіяоог. 
Йѳ-рѳоіо, хі, хиш, чесать внизъ, 

причёсывать, сгіпев. 
йереоЬив, см. (іерѳсівоог. 
(іѳрѳоиіаіог, огіз, т. [бересиіог] гра¬ 

битель, расхититель, 
бе-рѳсиіог, йероп. 1. 1) ограбить, 
разграбить, ботов, іетріат; 2) ігор. 
отнимать, лишать, Іаибет, Ьопогет. 

ЙѲ-рѳИо, рйіі, риівит, 3. 1) сгонять, 
сталкивать, сбрасывать, низвергать, 
б. беГепзогев ѵаііо, аі^иет е^ио; б. 
вітиіасга беогит; б. аійріет Іосо, 
ргаби, сбить съ мѣста, съ позиціи; 
2) выгонять, прогонять, б. аіщиет 
бе ргоѵіпсіа, ех игЬе, б. ргаевібіа 
ЬагЬагогит ех Ыз ге^іопіЬив; 8) — 
удалять; б. риегшп а таіге, Іасіе, 
отнять ребенка отъ груди; ігор. а) 
б. отпев тоіевііав, завріеіопет а во; 
б. Гатет вШпщие (утолить); Ь) отвра¬ 
щать, отклонять, б. регіеиіит; б. аіі- 
^иет бе саива ѳиясеріа, вепіепіій, а 
вирегіогіЬив сопвіііів; б. аіісиі тиі- 
іат, теіит, избавить кого отъ — . 

йѳ-рѳпйѳо,-2. 1) висѣть; 2) ігор. 
зависѣть, б. а біе ѵепіепіе; Ь) (о сло¬ 
вахъ) происходитъ. 

сіе-рѳпсіо, бі, вит, 8. платить, упла¬ 
чивать, аіісиі аіщиіб; ігор. б. рое- 
пае, претерпѣть наказаніе, быть на¬ 
казаннымъ. 

(Іѳ-рѳгДо, бібі, бііит, 3. 1) терять, 
лишаться, соіогет, Ьопа; 2) губить, 
разорять; отт. берегбііив ашоге = 
безъ пааяти влюбившійся; іпорі& бе- 
регбііоѳ, доведенный до нищеты, 

сіѳ-рѳгѳо, іі, іШш, 4. 1) погибать, па- 
уев, ехегсііпв, Ьото б. 2) б. атогѳ 
аііецзив или б. іп аіідпо, а1і^ает, 
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быть безъ памяти влюбленнымъ 
въ —. 

сіѳрѳхия, рагіср. и. бересіо. 
<1ѳрПо, 1. (рііив) лишить волосъ, ощи¬ 

пывать. 
<!б-ріп$о, ріпхі, рісішп, 8. 1) писать 
красками, изображать, (1. рпдоат 
МагаіЬопіат; 2) ігор. описывать, 
изображать, аіщиет, ѵііат аНссупв; 
Ъ) представлять себѣ, воображать, 
диібѵів сояііаііопе. 

<ІѲ-р1ап#о, пхі, псіит, 8. оплакивать. 
деріог&ііо, опів, /. [беріого] оплаки¬ 
ваніе. 

(Іе ріого, 1. 1) іпігап». горько плакать, 
горевать, бе ге аіідпа; 2) ігапяіі. 
оплакивать, аіциіб; Ь) = считать по¬ 
теряннымъ, погибшимъ, б. Іе&іопев, 
потел Котапшп. 

йе-ропо, рбвиі, рбзііат, 8. 1) сложить, 
положить прочь, въ сторону поло¬ 
жить, б. опив, агта, согопаш іп агат; 
б. НЬгит бе тапіЬив; ігор. а) б. бісіа- 
іигат, та^івігаіит, ітрегіат, сло¬ 
жить съ себя —; б. тетогіат геі 
аіісіуив или б. аіщиіб ех тетогіа, 
забыть; б. апіташ, умереть; б. віііт, 
утолить ж.; Ь) оставлять, отказы¬ 
ваться, б. гет вивсеріат, сопвШит, 
іпуібіат, обіит, врет, ігіитрЬит, 
ргоѵіпсіат; 2) положить въ безопас¬ 
ное мѣсто; помѣстить (въ безопасн. 
мѣстѣ), отдать на сохраненіе, ввѣ¬ 
рять, б. ргаебат ід вііѵів, б. аіідпіб 
іп іетріо, ресопіат ариб аіщиет, 
таігет еі НЬегов іп пгЬе, гет іп 
атісогшп йбе; 3) рагіср. беровііив 
(положенный, расположенный) = а) 
умершій, рагепз; Ъ) ігор. погибшій, 
тахіте ае&га еі ргоре беровііа геі- 
риЫісае рагв. 

ёѳрориіаііо, <5пів, /. [берориіог] опу¬ 
стошеніе, разореніе. 

дѳрориі&іог, бгів, т. [берориіог] опу¬ 
стошитель, разоритель. 

йѳ-рорйіог, 1. сироп. опустошать, ра¬ 
зорять, а$гов, игЬев. 

(ІѲ-рогіо, 1. 1) у-относить, у-отвозить, 
б. Ггптепішп іп савіга, виа іп орріба; 
паѵев, ^иае ехегсііит берогіаѵегапі; 
піЫІ ех іапіа ргаеба ботшп в лат бе- 
рогіаѵіі (взялъ, получилъ); Ь) = по¬ 
лучать, ІгіитрЬит, сортотеп; б. $1о- 
пат (пріобрѣсть); 2) ссылать, зато¬ 
чать, іп іпвиіат Атогдит берогіаіі. 

йе-ровсо, роровсі, ровсеге 8. 1) на¬ 
стоятельно просить, требовать, віЪі 
аіщиіб, плат ітрегаіогет, сопвпіа- 
іит; б. аіідиет аб тогіет, вирріі- 
сіит, настоятельно требов. казни 
кого-л. 2) вытребовать, требовать, 
выдачи, б. НаппіЬаІеш, б. аисіогет 

сиірае; 3) вызывать (на бой) аіщпет. 
сіе-ровіиіо, 1* настоятельно требовать, 

віЪі аихіііа. 
(Іѳ-ргаѳсіог, с^роп. 1. разграблять, 

опустошать, а$р*ов. 
дѳрг&ѳііог, 1. = бергоеііог. 
(іергаѵаіе, аб г. [бергаѵаіав] преврат¬ 

но, неправильно. 
дерг&таііо, опів, /. [бе-ргаѵо] иска¬ 
женіе, порча. 

(Іѳ-рато, 1. искривлять; ігор. иска¬ 
жать, портить, развращать, гет, рае- 
гит іпби!^епіі&, тогев. 

(іѳргесаЬипсіия, аф. [бергесог] умо¬ 
ляющій. 

сіергѳсайо, бпів, /. [бергесог] 1) моль¬ 
ба, просьба объ отвращеніи, б. ре- 
гіспіі; 2) моленіе, просьба о проще¬ 
ніи, б. іасіі аіісіуив; б. аедиііаіія 
(депіі. виЪу.) просьба или ходатайство 
справедливое, основательное; 3) про- 
клинаніе; б. беопдт, воззваніе къ 
богамъ при проклятіи. 

(іѳргеоаіог, бгів, т. [бергесог] 1) хо¬ 
датай, ваступникъ, рго аіщио; 2) 
просьбою, мольбою отвращающій, 
отклоняющій, б. регісиіі. 

(Іе-ргѳсог, сіероп. 1. 1) молить объ 
отвращеніи, б. регісшот, ум. объ 
отвр. опасности; б. роепат, объ из¬ 
бавленіи отъ наказанія; Ъ) стараться 
отвратить, отклонить просьбою, моль¬ 
бою, саіатііаіет а ее, тогіет аЪ аіі- 
дио; 2) =■ умолять, б. аіщпет пе Геа- 
ііпеі; опит Ьос бергесог, пе риіеіів; 
3) вымаливать, выпрашивать, а^і^аі<1 
аЪ аіщио, б. расет; б. аіциет аЬ аіі- 
^ио, б. ѵііат а!іси]ив = стараться 
спасти чью жизнь; 4) = просить (за 
кого) приводя въ оправданіе, Іедаіі 
б., гедет всеіеге «Іи$игіЪае Іарвит 
еаве. 

сіѳ-ргеЬѳшіо, бі, вит, 8. 1) схватить, 
поймать, захватить, аіщиет, рагіет 
Іе^аіогпт, паѵез опегагіав; ігор. бе- 
ргеЬепвив пе^аге пои роіиіі (пой¬ 
манный въ словахъ, смущенный); 2) 
= застать, б. Ьовіев віпе бисе; б. 
аіщиет іп тахіто всеіеге; 3) ігор. 
открыть, увидѣть, замѣтить, /асіпив, 
^Іааіит ариб аІЦиещ, ѵепептп. 

дѳргеЬѳп&іо, опів, /. [бергеЬепбо, 3.] 
открытіе, ѵепепі. 

сіергѳпсіо = бергеЬепбо. 
Сергееве, асіѵ. [бергеввив] низко, 
йергеввив, рагіср. іл. бергіто; 2) «ф. 

низменный, низкій. 
дергіто, ргевві, ргеввшв, 8. [бе-рге- 
то] 1) придавливать, давить внизъ, 
опив б. те; б. паѵет, потопить, пу¬ 
стить ко дну; 2) = углублять, отт. 
рагіср. бергеввпз, глубокій: &>8ва <і, 
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таііів шаре ід аііііибіпет (і. ^иат 
Іаіе раіепв; Іоси8 сігсііег биобесіт 
ребеа <1., представляющее углубленіе 
въ 12 ф.; 8) Ргор. подавлять, ѵегііаіеш; 
<1. ргесев аіісціив, положить конецъ 
просьбамъ; Ъ) прижимать, уничижать, 
смирять, Ъовіет. 

<ІѲ-ргоѳ1іог, Ь дероп. бороться съ 
ожесточеніемъ. 

<1е-ргото, траі, тріпт, 8. 1) выни¬ 
мать, доставать, ва^Ніат рЬагеІгД; 
2) Ргор. брать, почерпать, аг#шпепІ& 
еі Ьіз Іосія. 

СІѲ ргорѳго, 1» 1) торопиться, спѣ¬ 
шить; 2) ігапзіі. спѣшить чѣмъ, 
поспѣшно сдѣлать, достать, согопав. 

сіѳрво, рвпі, рвіиш, 8. мѣсить; б. согіа, 
выдѣлывать, дубить кожу, 

йе-рййе!, рибиіі, 2. ііпрете. 1) сты¬ 
диться, & те Ьос іасеге, мнѣ стыд¬ 
но сдѣлать это; 2) перестать сты¬ 
диться, не стыдиться, дпае берибиіі 
(те) іегге. 

йѳрияів, ем. Дерущіе, 
йѳ-ри&по, 1, 1) сражаться, бороться 

съ ожесточеніемъ, сит аі^ио; 2) дать 
рѣшительное сраженіе, б. асіе іп- 
вігпсіа. 

дѳрпівіо, <5пів, /. [береііо] 1) отвраще¬ 
ніе, удаленіе, таіі, боіогія; 2) откло¬ 
неніе (вины); 3) б. Іитіпшп, паденіе 
лучей свѣта. 

сіѳриівог, опа, тп. [береііо] отвратн- 
тель, отвращающій, отклоняющій. 

1. сіе-рйіо, 1. обрѣзать, подрѣзать, 
гатоя. 

2. йе-рйіо, 1* считать, цѣнить. 
(Іѳру^івэ е, аф*. [бв-ру^а] имѣющій 
слабыя ляшки. 

ёе-аиѳ, см. вив. 
йег&до, ві, 8шп, 8. соскабливать. 
БегЪе, ев, /. городъ въ Лидіи, отт. 
БѳгЪѳІев, ів, т. уроженецъ г. Д. 

Бѳгеѳіів, ів, или -го, пя,/. сирійское 
божество. 

йе-гѳогив, аф*. идущій, направленный 
прямо внизъ. 

(іѳгеііоііо, бпіз, /. [бегеШнрю] оста¬ 
вленіе, пренебреженіе. 

<1ѳ-гѳ11одио, ІЦиі, Іісіпт, 8. 1) оста¬ 
влять, покидать, бросать; 2) прене¬ 
брегать. 

де-гервпіе, а&ѵ. внезапно, 
де-геро, ряі, — 8. ползти внизъ, спол¬ 

зать. 
дѳгеріив, рагіер. гл. бегіріо. 
де-гМѳо, гіві, гіаиш, 2. насмѣхаться, 

издѣваться, аіциет, надъ кѣмъ, 
сіегісііоиіш, аф. [бегібео] смѣшной, 
уморительный; отт. $иЪ8і. бегібі- 
сиіат, і, п. посмѣшище; бсгібісаіо 
еязе, быть предметомъ посмѣянія. 

(Іе-гізѳвоо, вщ, — 8. окоченѣть, оцѣ¬ 
пенѣть. 

Дѳгіріо, гіриі, геріит, 8. [гаріо] 1) 
срывать, отрывать, ѵеіатіла бе Ьи- 
тегіа, ѵевіет бѳ ресіогѳ; Ь) выры¬ 
вать, аіщпіб бе тапп, епѳет ѵа&іп&; 
2) Ргор. б. аЬ^иіб бе ге а1ніиа=умеш>- 
шить, унизить что-нибудь, 

ёѳгівог, <5гів, т. [бегібео] насмѣшникъ, 
сіѳгівив, рагіер. гл. бегібео. 
(Іѳгхвив, ив, т. [бегібео] осмѣиваніе. 
дѳгітЗДіо, 5шв, /. [бегіѵо] 1) отведеніе, 

отводъ, Йитіпшр; 2) іегт. і. а) (въ 
грамм.) производство, ѵегЬогит; Ъ) 
(въ ритор.) в вмѣненіе слова другимъ, 
близкимъ по значенію, напр. Гогіів, 
вм. Іетегагіиѳ. 

(іѳгіѵо, 1. [бе-гіѵпя] 1) отводить, про¬ 
водить куда, а^пат; 2) Ргор. откло¬ 

нять; б. спірат іп аіідпет, сложить 
вину на кого; б. со^ііаііопет іп 
Авіат (обратить); Ъ) іегт. і. произ¬ 
водить (слова). 

дѳговаЛо, бпів, /. [бего$о] отмѣненіе 
чего-нибудь ивъ закона, ограниченіе 
аакона. 

(ІѲ-го^о, 1. отнимать, б. аііепі а1щшб, 
у кого что-л.; б. йбет (аііепі^ не 
вѣрить, не довѣрять кому; б. аінрііб 
бе (ех) ге аіцпа = уменьшить, огра¬ 
ничить что-нибудь; отт. Іегт. і. 
б. 1е#і или аІідпіЛ бе іе^е, отмѣнить 
что-нибудь изъ закона, ограничить 
законъ. 

сіѳгдаив, аф*. [бе-гобо] обглоданный, 
обгрызенный. 

Бѳігопа, ае, /. городъ въ Лнгурін. 
сіѳ-шо, гпі, гйішп, 8» низвергать, 
сіѳпіріив, оф. [бе-гитро] крутой, гі- 
ра; вѵЫі. бегпріа, огшп, ». крутизны, 

(іе-ваѳуіо, 4. свирѣпствовать, 
сіѳѳоѳпсіо, бі, вит, 8. [бе-ясадбо] 1) 

сходить, спускаться, б. бе гояігів, съ 
каѳедры; ехегсііив б. іп ріапіііет; б. 
ех ецио, слѣзать съ л.; ехегсііив б. іп 
ргоеііиш, іп асіет = начинаетъ сра¬ 
женіе; Ргор. ідіигіа б. аШив, ѵегЪит 
б. іп ресіив, проникаетъ до сердца, 
производитъ глубокое впечатлѣніе; 
2) Ргор. снисходить: а) соглашаться, 
рагаіпв б. аб отпіа, готовый согла¬ 
ситься иа все; б. аб сопбіііопет; Ь) 
рѣшиться (на что-нибудь непріятное); 
б. аб ѵіт, рѣшиться употребить силу; 
б. аб ргесев, аб ехігета; б. аб ассп- 
яапбшп; 3) уходить, б. ботшп; Ргор. 
удаляться, ^иапгшп аЬ апі^иів бе- 
всепбегаі (уступалъ древнимъ), 

йевсепвіо, бпів, /. и -вив, па, т. [бе- 
всепбо] схожденіе, сходъ; сопсг. 
спускъ. 

йѳ-всівсо, всіті (асіі), всіішп, 8» 1) от- 
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пасть, отложиться, а рориіо Котапо; 
б. а Ьаііпів аб Котапов, перейти на 
сторону р. 2) ігор. удаляться, укло¬ 
няться, а ѵегііаіе, а ргівііпа саива; 
б. а ее, измѣнить своимъ правиламъ; 
б. а ѵііа, умереть. 

(Іѳ-вогіЬо, рві, ріиш, 3. 1) списывать, 
переписывать, ІіЬгит, ерівіоіат; 2) 
изображать: а) ігор. описывать, <і. 
іасіа, шогев Ьошіпиш; <1. аіщиет 1а- 
Ігопет, представить кого разбойни¬ 
комъ; Ь) чертить, б. деотеігісаз &>г- 
гоав іп агева; 3) {въ рукоп. нерѣдко вм. 
(іізсгіЬеге) = раздѣлять, б. аппиш іп 
биобесіт тепвев, сіѵііаіет іп ргоѵіп- 
сіав; Ь) распредѣлять, опредѣлять, на¬ 
значать, сі. ресипіаш, оШсіа, виит 
си^ие пшпив; сі. (Іиосіепа ^ртга іп 
віпртііов Ьотіпев. 

сіѳвсгіріѳ, а(іѵ. [бевспріив] опредѣ¬ 
ленно, въ порядкѣ. 

йѳвогірііо, опія, /. [сіевсгіЬо] 1) нзо- 
бражевіе, описаніе, Іосогиш; 2) раз¬ 
дѣленіе, рориіі; Ъ) распредѣленіе, 
устройство, сі. тартвігаіпит, сіѵііаіів. 

сіевогіріиѳ, ратіср. гл. (іеасгіЬо; 2) аф. 
хорошо устроенный, опредѣленный; 
Ъ) виЬві. -шп, і, п. описаніе. 

йѳ-еёоо, сиі, сіиш, 1. срѣзывать, отрѣ¬ 
зывать, отсѣкать. 

(Іѳ-ѳёго, гиі, Пит, 8. оставлять, поки¬ 
дать, бросать, атісі те бевегипі; <1. 
а^гов; (о солдатахъ) сі. савіга, ехегсі- 
Іит, бѣжать; ігор. (і. оГбсіига, не ис¬ 
полнять обязанности; б. гетриЫісат, 
не исполнять своихъ обязанностей въ 
отношеніи къ государству; <1. іия 
виит, саиаат, отказаться отъ — ; Ре- 
1гещв поп бевегіі ве = не отчаивает¬ 
ся, все еще надѣется; а тепіе бевегі, 
потерять голову, присутствіе дула; 
(1. ѵабітопіит {см. ѵабітопіпт). 

сіевѳгііо, бпів,/. [бевего] 1) оставленіе; 
ігор. нерадѣніе, пренебреженіе; 2) 
бѣгство, побѣгъ. 

йѳвѳггог, огів, тп. [бевего] 1) оставляю¬ 
щій безъ помощи, покидающій; 2) де¬ 
зертиръ. 

йѳвѳгііш, рагіср. гл. бевего; 2) аф. не¬ 
обитаемый, пустынный, Іосив; отт. 
зиЬві. бевегіа, бгит, п. пустыни, сте¬ 
пи; Ъ) уединенный, одинокій, агЬогеа 
б., одиноко стоящія д.; гебііив <1. 
возвращеніе, никѣмъ незамѣченное. 

(ІѲ-8ѲГУІО, 4. усердно служить. 
йевѳв, ібіа, аф. [йевісіео] праздный, 

ничего недѣлающій, ѵііа пото. 
сіѳѳісіѳо, вёбі, — 2. [бе-вебео] сидѣть, 

быть празднымъ, ничего не дѣлать, 
б. іоіиш (ііет. 

сІевігаЫІіѳ, е, аф. [бевібего] жела¬ 
тельный, достойный желанія. 

сіѳаІсіѳгаЦо, ёпів, /. Гбевібегоі желаніе, 
сіѳѳісіѳгіит, И, ». [бевібего] 1) жела¬ 
ніе, особл. желаніе видѣть кого (что); 
тоска по комъ, те іепеі <1. аіісфоа, 
іепеог тартю бевібегіо аіісфпв, весь¬ 
ма желаю видѣть кого; бевібегіит 
вш геііциіі ари(1 отпев, всѣ жалѣлн 
о немъ; 2) = отсутствіе, потеря, беаі- 
бегіит е]ив Гегге поп роазит. 

(іѳѳісіѳго, 1. 1) желать, аІЦиіб; сі. аіі- 
циет, ж. видѣть кого; Ь) = требо¬ 
вать, аіщиіб аЬ аіщио; Ьос бевібегаі 
Іопртогст огаііопет; 2) не видѣть, не 
находить, апбіев, диі(і іп огаііопе іоа 
бевібегет, особл. разе, сіевісіегагі = 
недостатокъ, ппііа отпіпо паѵів беві- 
бегаіа еві (не погибъ); бисепіі тііііев 
іп Ьос ргоеііо бевібегаіі аипі. 

сіёвісііа, ае, /. [бевібео] бездѣйствіе, 
праздность. 

(Іѳвісііовѳ, адѵ. [бевібіовив] праздно, 
лѣниво. 

дѳвісіібвіів, оф. [бевібіа] 1) праздный, 
лѣнивый, Ьото; 2) располагающій къ 
праздности, къ лѣни, беіесіаііо, оіішп. 

сіѳ-ѳісіо, вёбі, — 3. осѣдать, опускать¬ 
ся; ігор. приходить въ упадокъ, пор¬ 
титься, шогев бевібшіі. 

бѳвЦпаІіо, бпіа, /. [бевіртю] 1) озна¬ 
ченіе, обозначеніе; 2) опредѣленіе, 
назначеніе; б. сопвпіаіив, избраніе въ 
консулы. 

<ІѲ8іва&Іог, огів, т. [бевіртю] распоря¬ 
дитель, особл. а) на похоронахъ; Ъ) на 
публичныхъ играхъ, 

сіѳ-ѳіепо, 1. 1) означать, обозначать, 
отмѣчать, б. Іосит сігсо, отмѣтить 
мѣсто для ц.; б. аіщиет осоііа; 
<і. аіциіб ѵегЬів, огаііопе, иногда = 
намекать на что; Ьаес бевіртіаі пі- 
шіаш Іихигіат (показываетъ, обна¬ 
руживаетъ); 2) назначать, опредѣлять, 
сопаіііиеге еі сі.; <1. еі сопбсеге; соп- 
аиі бевіртіаіив, нареченный к.; Ь) росі. 
Чиісі поп еЬгіеіав бевіртіаІ? (затѣваетъ). 

(Іѳѳіііо, ііиі, иііит, 4. [ааііо] соско¬ 

чить, спрыгнуть, аЬ едио, ех паѵі іп 
Іеггат. 

(Іе-віпо, віѵі (віі), вііпт, 8. 1) переста¬ 
вать, б. Гасеге аіщаіб; Ъ) сит. асе. сі 
аЫ. оставлять, б. агіет, б. сотшапі- 
Ьив Іосів; {роёі.) б. ^пеге1агпт; огаііо- 
пев Іе^і бевііае аипі = перестали чи¬ 
тать рѣчи; и ітрегѣ. бевпшп еві бія- 
риіагі, перестали — ; 2) прекращать¬ 
ся, ЬеІІшп б.; Ъ) оканчиваться, яітііі- 
іег бевіпеге; б. іп рівсет. 

бееіріепв, епіів, аф. [бевіріо] безраз¬ 
судный, глупый. 

сіѳвіріо,-8. [бе-варіо] быть без¬ 
разсуднымъ, глупымъ, поступать не¬ 
благоразумно. 
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<1е-віяіо, віііі, вііішп, 8. 1) отступать 
—отказываться, аЬ (сіе) ге аіщиа или 
ё. ге аіічпа, отказ, отъ чего-н.; 2) = 
переставать, <1. Ьогіагі. 

сІбвШів, рагіер. іл. ёевідо. 
сіевоіо, 1. [(іѳ-воіов] оставлять, пока- 
дать, ё. артов. 

Дѳ-врѳсіо, 1,1) смотрѣть сверху внизъ, 
іеггав, на з.; 2) ігор. господствовать 
надъ — орріёшп ёевресіаі ге$іопет; 
Ь) (Тае.) презирать, 

йѳврѳойів, рагіер. м. ёевріеіо. 
дѳвреоіив, ив, т. [ёевріеіо] 1) видъ 

сверху внизъ, іп таге; 2) ігор. пре¬ 
зрѣніе. 

йѳврѳгапіѳг, сиіѵ. [ёеврегагв] безъ 
всякой надежды, отчаянно, 

дѳерѳг&ііо, бпів, /. [ёеарего] 1) безна¬ 
дежность; 2) отчаяніе, евве іп ёевре- 
гаііопе; аёёисеге аё ё. ' 

(Іѳврегаіив, оф. [ёеврѳгаге] 1) безна¬ 
дежный, лишенный всякой надежды, 
пропащій, гевраЫіса, Ьото; 2) отчаян¬ 
ный, ужасный, гев, тогЬов. 

(ІѲ-врѳго, 1. не имѣть надежды, отчаи¬ 
ваться: а) іпітапе. ё. ёе гериЪИса; ё. 
аіЫ, ваіиіі вааѳ, отчаив. въ своемъ 
спасеніи; Ъ) Ргапв. ё. ѵііат, отчаив. 
въ спасеніи жизни; ё. расет, поте¬ 
рять надежду на миръ; геЬпа ёевре- 
гаіів, когда дѣла были въ отчаянномъ 
положеніи. 

(іевріе&ііо, бпів,/. [ёевріеіо] презрѣніе. 
1* <1ѳвріоа*шц ив, т. [ёевріеіо] презрѣ¬ 
ніе (встрѣч. только ааі.) аіщиет ёеарі- 
саіиі ЬаЬеге, ёпееге, презирать кого. 

2. ёѳвріоаілів, оф. [ёевріеіо] презрѣн¬ 
ный. 

«Іѳвріоіѳпііа, ае,/. [ёевріеіо] презрѣ¬ 
ніе. 

йѳаріеіо, ехі, есіит, 8. [ёе-аресіо] 1) 
смотрѣть сверху внизъ, іп а$гов; 2) 
ігор. съ презрѣніемъ смотрѣть, пре¬ 
зирать, ё. отпев; ё. 1е$іопет ргоріег 
рапсііаіет. 

ёе-врбііо, 1. ограбить, іетріит; ё. аіі- 
Чиет ге аіідиа* отнять что у кого, 

йѳ-вропйѳо, паі, пзат, 2. 1) торже¬ 
ственно обѣщать, аіісиі аіщиіа; ё. 
аіщиіё 8ІЪі, выговорить что себѣ; ё. 
аіісиі Шіат, сговорить, просватать 
дочь на кого нибудь; ё. аіщиат віЬі, 
(обручиться); врев ёевропёеіиг іио 
аппо (возлагается); 2) ё. апітит, те¬ 
рять надежду, упасть духомъ, сіѵев 
ёеаропёегапі апітоэ. 

(Іѳ-вропво, 1. [ёевропёео] = ёевроп- 
ёео, 1. 

сіѳвропвив, рагіер. и. ёевропёео. 
<1е-врйхпо, 1. 1) снимать пѣну, адпаш, 

съ в.;2)т*гапз. переставать пѣниться. 
йе-арио, враі, вриіпт, 8.1) выплёвы¬ 

вать, плевать; 2) ігор. отвергать, пре¬ 
небрегать, презирать, аіісцііё, ргесев, 
ѵоіиріаіев. 

(Іе-вШІо, 1. стекать каплями. 
дѳвііп&ііо, бпів,/. [ёевііпо, 2] ^опредѣ¬ 
леніе, назначеніе; 2) твердое рѣшеніе. 

(іѳвІАПО, 1. [віаге] 1) утверждать, у-при- 
крѣплять, патев апсогів, апіеппав аё 
таіоа; 2) ігор. опредѣлять, назначать, 
Іетрив іосипщие аё сегіатеп, Идет 
ітрегіо, аіісиі ргоѵіпсіат; ёіев ёевіі- 
паіив (назначенный); вепіепііае ёевіі- 
паіае (опредѣленныя); еріае а^еге ёе- 
вііпаѵегаі (рѣшилъ); ёе8Ішаіит еві 
тіЬі Гасеге аіщиіё (я тнѳрдо рѣшил¬ 
ся); отт. а) аиЪзі. ёевііпаіа, огит, ». 
намѣренія, планы, ё. ехведиі; ёевіі- 
паіів аіісіуив аёѵегвагі; Ь) ех ёевііпаіо 
или ёевіілаіо = аЛѵ. съ намѣреніемъ, 
нарочно; 3) ё. Іосит, назначить цѣлью, 
мѣтить, цѣлить во что; ёевііпаіа Ге- 
гіге, попадать въ цѣль. 

(іѳвІІіио, иі, Яішп, 3. [ёе-віаіио] 1) по¬ 
ставить, (особл. особо, отдѣльно), аіі- 
диет апіе ігіЬипаІ, соЬогіев ехіга ѵаі- 
Іит; 2) ігор. оставить, покинуть, ё. 
аііциет, остав. кого безъ помощи; 
ёевііштв аЪ отпіЬпв, всѣжн покину¬ 
тый; врев те ёевіііиіі или ёевіііиог 
ере, лишаюсь надежды; роёі. ё. іп- 
серіат Аі^ат, перестать бѣжать; Ь) 
= обмануть, ё. аіщпет тегсеёе, об¬ 
маномъ лишить кого —; ё. врет аіі¬ 
сіуив, обман, кого въ надеждѣ. 

дѳ&ІШШо, биів, /. [ёевіііио] 1) оста¬ 
вленіе: 2) обманъ. 

йѳвігіошв, рагіер. и. ёевігіп^о; 2) аф. 
строгій, рѣшительный (Тае.). 

<1ѳ-в*гіп#о, вігіпхі, вігісіит, 8. 1) сры¬ 
вать, сдергивать, стягивать, іинісаш 
а ресіоге, ігопёет, ігор. ёі аіідиіё, 
Ьопів, отнять у — ; Ь) ё. ^іаёіит, 
епвет, обнажать мечъ; 2) слегка за¬ 
дѣвать, касаться, ё. ае^иога &1ів, (о 
птицѣ); ё. ресіив ва$іи&; Ь) ігор. кри¬ 
тиковать, ѳегіріа аііефив, аіідиет 
тогёасі сагтіпе. 

(іѳвігиоііо, бпів,/. Гёе8Іпю] 1) разру¬ 
шеніе, того гит; 2) ігор. опроверже¬ 
ніе, вепіепііагит. 

<Іе-вІгио, хі, сіит, 8. 1) ломать, разру¬ 
шать, Іетріит, тигов; 2) ігор. разо- 
ять, уничтожать, Ьотіпет, Ьовіет; 
. йпШопет (опровергнуть). 

(ІѲ-виЪ, ргаер. изъ-подъ. 
^Ѳ-ваЪіЬо, айѵ. внезапно, вдругъ. 
йѳ-вшіо, 1. сильно потѣть, ігор. очень 
трудиться, іп ге аіщиа, надъ чѣмъ. 

(Іѳвиё-Ао, Гасіив в., йёгі, отучаться, 
отвыкать. 

(іѳ-виѳвоо, бѵі, Йіит, 8, отучать, отт. 
ёввибіив, аф‘. а) отвыкшій, Ъеііо, отъ 



166 <!евпеіа<1о Лв-ігаЬо 

войны; Ь) вышедшій изъ употребле¬ 
нія, гев, ѵегЪа. 

сІе&аѳШсІо, Іпів,/. [бевиеіив] отвычка, 
непривычка. 

йѳвибіив, см. йѳваѳвсо. 
йевиііог, огіа, т. [(Іеѳіііо] наѣздникъ, 
на скачкѣ перепрыгивающій съ од¬ 
ной лошади на другую; ігор. не¬ 
постоянный, атогів, въ любви. 

йевиііогіив, аф. относящійся къ скач¬ 
кѣ на перемѣнныхъ лошадяхъ, см. 
бевиііог. 

йе-виш, іиі, евве. 1) недоставать, тіѣі 
бевипі ѵегЬа, ѵігев, у меня недо¬ 
стаетъ словъ, силъ; респпіа беевѳе 
соеріі; ошпіа бевипі; не участво¬ 
вать, не быть, <1. Ъеііо, б. сопѵіѵіо; с) 
<1. оссавіопі, іетрогі, не пользоваться 
случаемъ, временемъ; 2) (Іѳевве аіісиі, 
не помогать кому: <1. аіісиі ІаЪоге, 
сопвіНо; б. геіриЫісае, ваіиіі сотти- 
пі (не заботиться о); <1. віЬі = иера- 
дѣть о себѣ; (1. оГйсіо, не исполнять 
обязанности; 3) аЪвоІ. поп (Іеего = за 
мною дѣло не станетъ; пов, нов соп- 
ваіев бевшпив, мы не исполняемъ 
своей обязанности. 

(ІѲ-вшпо, шреі, тріит, 8. брать, вы¬ 
бивать, віЬі аіщпіб. 

йѳ-вирѳг, асіѵ. сверху. 
сіѳ-виг^о, аиггехі, виггесіит, 8. вста¬ 

вать, подниматься. 
йѳ-Іб$о» іехі, іесіит, 8. 1) открывать, 
раскрывать, обнажать, аіщиіб; аебев 
аеіесіа, — безъ крыши; (роёі.) рпег 
беіесіив сариі, — съ непокрытою го¬ 
ловою; 2) ігор. открывать, обнару¬ 
живать, выводить наружу, б. іпвібіав, 
сопвіііа сощигаіогшп, ігаибет аіі- 
СЦ]ПВ. 

(Іе-Іѳпсіо, бі, вит, 3. ослаблять, спус¬ 
кать; й. ІаЬегпасиІиш, снять палатку. 

сіѳіепиів, рагіср. хл. беііпео. 
<іѳ-іегрео, іегві, Іегвит, 2. 1) стирать, 
об-утирать, Іасгітав, вибогет; роіі. 
ѵепіив (і. пиЬіІа (разгоняетъ); Ь) = 
чистить, агта, сіоасав; 2) задѣвая сло¬ 
мать, <і. гетов. 

сІѲіЗгіог, аф. сотр. и вир. беіеггітив, 
менѣе хорошій, худшій, тогев, сіЬав, 
беіегіоге віаіи евве; беіегіог ребііаіи, 
слабѣе пѣхотою. 

йеіеппіп&ііо, бпів, /. [беіегтіпо] пре¬ 
дѣлъ, конецъ. 

<1ѳ-іегтіпо, 1. ограничивать, отдѣ¬ 
лять чертою, опредѣлять, б. ге^іопев; 
(1. Авіаш РЬгурй, = опредѣлить Фри¬ 
гію границею А.; ігор. іііе, ^иоб бі- 
сіі, поп агіе беіегтіпаі, оканчиваетъ 
предложенія не по правиламъ ис¬ 
кусства. 

сіѳ-ібго, ігіѵі, ігііит, 8. 1) стирать, 

истирать, саіепа б. соіішп; 2) ігор. 
ослаблять, уменьшать, унижать, аг- 
богет еі Гегосіат тііііит, Іаибев аіі- 
си^ив. 

сіѳ-іеггѳо, іеггиі, іеггііит, 2. 1) устра¬ 
шать, страхомъ отвращать, отт. 
удерживать, отклонять, аіциет а (бе) 
ге аіщиа; рибоге беіеггеог Шиб еот- 
те то гаге; пищиат те беіеггеЪів, 
диіп — никогда не уговоришь меня, 
чтобъ я не — ; 2) отражать, ѵіт. 

сіеіѳігітиѳ, см. йѳіегіог. 
дѳіегвив, рагіср. іл. беіег^ео. 
(іѳіевіаЪШв, е, аф. [беіевіог 2. Ь] 1) 

гнусный, всеіиз б.; 2) ужасный, отеп. 
йеіевіаііо, бпів, /. [беіевіог, 2. а, б] 

1) проклинаніс, Ьотіпит; 2) отвра¬ 
щеніе къ —, всеіегит. 

(ІѲ-ІѲ8ІСГ, с^роп. 1. (призывая боювъ 
во свидѣтели, торжественно) откло¬ 
нять, удалять, фіегітопіат а ее, те- 
тогіат геі аіісіуив; Ь) отвращать, біі 
іттогіаіев, беіевіатіпі Ьос отеп; іп- 
ѵібіае беіевіапбае $гаіі&; 2) молить, 
чтобы постигло кого какое-нибудь 
зло, б. регісиіа іп сариі аіісіуив, мо¬ 
лить боговъ ниспослать — ; отт. а) 
проклинать, б. аіищет; Ь) гнушаться, 
ненавидѣть, б. Ьеііит; іе іапщиат 
аиврісіит таіит беіевіапіиг. >« 

сіѳ-іѳхо, хиі, хіит, 8,1) соткать, іеіат, 
Ь) сплесть, йвсеПаш; 2) ігор. совер¬ 
шить, аіщиіб. 

йѳ-ііпѳо, іТпиі, іепіиш, 2. [бе-іепео] 1) 
удерживать, отвлекать, аіщиет аЬ іп- 
серіо, бе пе^оііо; 2) удерживать, за¬ 
держивать, аіщиет гигі; іетревіаіеа 
б. паѵев; ігор. б. ве = продержать 
себя, продлить жизнь свою; 3) зани¬ 
мать, беііпегі іп аііепів пе^оііів; б. 
Іосит; ігор. б. тепіев Ьотіпит; беі. 
іетрив, біет, проводить. 

(ІѲ'іопсІѳо, іопбі, іопвиш, 2. обрѣзы¬ 
вать, обстригать. 

(ІѲ-іопо, іопиі, — 1. 1) прогремѣть; 
ігор. разразиться; 2) перестать гре¬ 
мѣть, свирѣпствовать, 

йе-йоэдиео, іогві, іогіиш, 2. 1) отвора¬ 
чивать, поворачивать, аіщиіб іп бех- 
ігат рагіет; Ь) ігор. отвращать, от¬ 
клонять, ѵоіиріаіев апітов а ѵігіпіе 
беіогдиепі; 2) выворачивать — иска¬ 
жать, согрогіа рагіев беіогіае; Ь) ігор. 
извращать смыслъ, перетолковывать, 
б. ѵегЬа, гесіе іасіа. 

сіѳігаѳііо, бпів,/. [беігаЬе] 1) отнятіе, 
лишеніе; 8) іегт. і. въ ритор, вылу¬ 
щеніе, эллипсисъ. 

сіѳігаоіог, бгів, т. [беігаЬо, 2. а] унн- 
зитель, хулитель. 

йеЬгвоЬо = беігесіо. 
йѳ-ігаЬо, хі, сіпш, 8. 1) стаскивать, 
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снимать, б. аіщиет е4по, вігатепіа е 
тиіія, аштіига, ѵевіет; Ъ) ігор. низ¬ 

водить, унижать, та^евіаіет ге#шп 
аб тебішп, беігаѣі аЬ вшпто іазіі^іо; 
2) отнимать, аіісиі аі^иіб, у кого что: 
<1. шііііі всиішп, поѵет рагіев тиііаѳ 
(<2аі.) б. аіщшб бе Іоіа ватта (вы¬ 
ходъ); <1. аіісиі ббет, не вѣрить ко¬ 
му; отт. а) <1. аіісцііб бе ге аіщиа = 
уменьшить что: <1. (іе аисіогііаіе ве- 
паіия, сіе геЪив #езШ аПсидиа; б. сіе 
іата аИсщив, порочить чью славу; <1. 
<1е аіщио, унижать кого; Ь) беігаЬеге 
= вредить, тиНшп беігахіі еі, <щоб 
аііепае егаі сіѵііаііа; беігаЬѳпбі саи- 
ѳа; 3) отвлекать, удалять, б. аіциет 
Оаіііа, НаппіЬаІеін ех Иаііа; Ь) съ 
пред л. аб, іп —, тащить, влечь, паѵез 
а<1 іеггат, аіщпет іп щбісіит. 

беѣгеоіаііо, опів, /. [беігесіо] откло¬ 
неніе отъ себя, отказъ, 

бѳітесіаіог, огів, т. [беігесіо, 2.] 
уменьлштель, унизите ль. 

беігѳсіо, 1. 1) отклонять отъ себя, 
отказываться^ отвергать, тіііііат, 
ри^пат, боттаііопет; 2) ігор. уни¬ 
жать, уменьшать, Іаисіез аіісищв, 
Ъопов. 

беігітѳпібвив, ад ѵ. [беігітепіит] 
убыточный, весьма вредный, 

бѳігітѳпішп, і, п. [беіего] 1) убыль, 
ущербъ, потеря; сареге, ассіреге, іа- 
сеге (1. понести убытокъ, терять; аГ- 
Гегге б. причинить —; беігітепіо евве, 
вредить; 2) = несчастіе, пораженіе, 
ассіреге <1. претерпѣть п. 

бѳігіШв, рагіср. и. беіего. 
бѳ-ігйбо, ві, вит, 8. 1) сталкивать, аіі- 
диет іп таге; ігор. а. аііциет бе веп- 
іепііа, заставить кого перемѣнить 
мнѣніе; 2) вытѣснять, прогонять, (1. 
аіщиет а&го, ех ргае<1іо; (1. Ьовіет, 
сбить съ позиціи; Ргор. б. аіщиет 
(аЪеоІ.) устранить кого, особл. помѣ¬ 
шать кому получить должность; б. 
сотіііа ід абѵепіит Саеаагів, заста¬ 
вить отложитъ к. до прибытія Ц.; 3) 
ігор. ввергать, доводить, б. аіідиет 
іп раирегіаіет, іп Іисіит, аб песеѳві- 
іаіет; Ъ) принуждать, песеввііав б. 
поз аб аіцшб. 

бе-ілшео, 1. 1) отрубать, вирегіогет 
рагіет агЬогів, сариі; 2) обрубать, 
изувѣчивать, искажать, агЪогев, сог¬ 
рога. 

бе-іигЪо» 1. 1) низвергать, сбрасывать, 
віаіиат, аіщиіб бе Іесіо; б. аебібсіит, 
сломать — ; 2) сгонять, прогонять, 
повігов бе ѵаііо, Ьозіеа ех ргаеѳібіо; 
отт. ігор. = лишать: б. аіщиехп бѳ 
Гогілпів отпіЬиз, ех та#па ере. 

Еепс&Цоп, опіз, т. 1) сынъ Прометея, 

царь ѳессалійскій, супругъ Пирры; 
2) сынъ Ми носа, отепъ царя крит¬ 
скаго Идоменея. Отт. БеисаЛо- 
пѳив, аф. 

бѳипх, сіе, т. [ипсіа] одивадцать двѣ¬ 
надцатыхъ; Ьегев ех беипсе, наслѣд¬ 
никъ получающій 11/іг. 

бѳ-йго, ивві, ивіит, 8. 1) сожягать, 
оррібит, Ггитепіит; 2) — повреж¬ 
дать, портить, Ьіетв агЬогеа беиа- 
вегаі. 

беив, і, т. богъ; біі (бі) теііога или 
теііив (вс. ѵеііпі, іегапі) = не приве¬ 
ди Богъ, сохрани Богъ; (сит) бііз ѵо- 
ІепІіЬив, съ помощію боговъ; рег беоз, 
клянусь богами. 

бѳ-йіог, йзив а., 8, йероп. во зло упо¬ 
треблять; отт. = худо поступать, 
дурно обходиться, аіщио, съ кѣмъ, 

бѳ-ѵавіо, 1. опустошать, разорять, й- 
пев, Магѳов. 

бѳ-ѵѳЬо, ѵехі, ѵесіит, 8. 1) увозить, 
отвозить — привозить, соп;а#ез ІіЬе- 
^08^ие Сагійа^шеш, Ггитепішп іп Оаі- 
Пат; ТіЬегіа б. Ггитепішп (доста¬ 
вляетъ); беѵеЬі = ѣхать, плыть (на 
кораблѣ) Ѵеііат, СогіпіЪит; ігор. б. 
аб аіідиіб, достигнуть чего, 

бѳ-ѵѳііо, ѵеііі, ѵиівшп, 3, отрывать, 
срывать, обрывать. 

бѳ-ѵѳіо, 1* снимать покрывало, откры¬ 
вать. 

бѳ-ѵѳпѳгог, 1. йероп. благоговѣть, аіі- 
цист, передъ кѣмъ, 

бѳ-ѵёпіо, ѵёпі, ѵепіит, 4. приходить, 
аб Іедіопет бесітат, іп епт Іосит; 
ігор. аб Ьапс гаііопет; б. аб ^а^І8 
віибіит (обратиться). 

(іо-ѵогго, гі, вит, 3. сметать, выме¬ 
тать. 

бѳ-ѵегвог, 1. йероп. [см. беѵегіо, 1.] 
(въ дорогѣ) останавливаться, гостить, 
ариб аіциет, іп Ша бото. 

СІѲ8ѲГ80Г, огів, т. [беѵегіо, 1.] пріѣз¬ 
жій, постоялецъ, гость, 

бѳѵѳгвогібіит, і, п. [йетіп. отъ бе* 
ѵегвогіит] пристанище. 

«іеѵегвбгіив, аф'. [беѵегвог] постой¬ 
ный, постоялый; ІаЬегпа а. и ыЪѣі. 
беѵегвбгіит, іі, п. постоялый дворъ, 
гостинница; ігор. пристанище, убѣ¬ 
жище. 

йѳѵѳгііойішп, і, п. [бетегіо] 1) боко¬ 
вая дорога, дорога въ сторону; 2) 
ігор. а) уклоненіе, отступленіе; Ъ) 
увертка, отговорка, б. рессаііа ^иае- 
геге; 2) (= бетегвогіит) пристанище; 
Ъ) ігор. мѣсто отдыха, убѣжище, уго¬ 
локъ, б. атоепа диаегеге. 

сіѳ-ѵогіо, іі, вит, 3. и беѵегіог, вив в., 
іі, 3, йероп. сворачивать, поворачи¬ 
вать въ сторону; б. ѵі&, своротить съ 
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дороги: отт. 1) завернуть, заѣхать 
къ—, а. аб аіциет, іп тШат; 2) ігор. 
(о рѣчи) уклоняться, удаляться (отъ 
главнаго предмета); Ъ) обращаться, <1. 
а<І агіев ша^ісав. 

бѳтѳхііав, йИв, /. [беѵехив] покатость, 
отлогость. 

бѳтѳхо, 1. = (ііѵехо, 1. 
бѳѵѳхим, аф. [бе-ѵехо] покатый, от¬ 

логій; ігор. склоняющійся; во! б., 
солнце на закатѣ; отт. виЪаі. беѵе- 
хшп, і, п. скатъ. 

(Іѳ-ѵіііоіо, ѵіпхі, ѵіпсіиш, 4. связы¬ 
вать, аііциіб аіщиа ге; ігор. <1. ее аій- 
піі&іе сит аіцио, посвоиться, пород¬ 
ниться съ кѣмъ; б. віЬі аіциет (Ъе- 
пеѵоіепііб, Ъепебсш) привязать кого 
къ себѣ; <1. аііднет іигеіигапбо, обя¬ 
зать кого клятвою; <1. апітов, плѣ¬ 
нить —. 

бѳ-тіпоо, ѵісі, ѵісішп, 8. совершенно 
побѣдить, одолѣть. 

сіѳтіпоіиа, рагіср. гл. беуіпсіо; 2) аф. 
совершенно преданный, аііспі. 

бѳтіі&ііо, бпів, /. [беѵііо] избѣганіе. 
бѳ-ѵііо, 1. избѣгать. 
бѳтішц оф. [бе-уіа] Л въ сторонѣ отъ 
дороги, въ сторонѣ лежащій, оррі- 
<1шп; ііег (1., дорога, ведущая въ сто- П; бетіа, огит, п. боковыя дороги; 

рдаленный, яепіев; с) недоступ¬ 
ный, Іітеп; б) уединенный, одинокій, 
Ьото; 2) сбившійся съ дороги, блуж¬ 
дающій; ігор. безтолковый, безраз¬ 
судный, гее, ѵііа; Ьото іп отпіЪиз 
геЬив ргаесерв еі б. 

бе-ѵбоо, 1. 1) сзывать внизъ; чаще -=■ 
а) отзывать, вызывать, аіщиет <3е 
ргоѵіпсіа, ех ргаевібіів; Ъ) призывать, 
б. беов а<1 аихіііит, аі^иет іп 
сіот; 2) ігор. отвлекать, аЪ іпвіііиіо 
сшгва; Ъ) увлекать, вовлекать, ІіЪібо 
б. аб уоіиріаіет; б. тогіаіев аб рег- 
пісіет; б. Гогіппав впав іп бпЬішп = 
подвергать опасности, рисковать —. 

бѳ-ѵбіо, 1. 1) слетать, улетать; 2) ігор. 
поспѣшно удаляться, отпев аѳѵоіапі; 
Ь) спѣшить, б. іп іогшп. 

бв-тоіто, ѵоіті, ѵоШітп, 8. 1) скаты¬ 
вать, сваливать, ваха, согрога іп Ьп- 
тшп; роН. б. Іопіігпа, гремѣть; 2) 
раса. беѵоіѵі, низвергаться, стремить¬ 
ся внизъ. Іоггепя беѵоіуііиг шопіе; 
ігор, б. аа іпапет врет, аб е&евіаіет 
= быть доведеннымъ до —. 

бѳ-того, Ь 1) проглатывать, погло¬ 
щать, пожирать, аіцпіб; б. аіідпіб 
осоіів, пожирать взоромъ, не спу¬ 
скать съ чего глазъ; б. ІіЬгшп, съ 
жадностію читать книгу; б. огаііопеш, 
слушать съ жадностію, не пропускать 
ни одного слова {сроен. 2, б.) 2) про¬ 

глотить, ігор. а) — терпѣлнво пере¬ 
носить, тоіевііав, віиіііііат Ьотіпшп; 
Ь) скрывать, удерживаться отъ — б. 
Іасгітав, #еті1пв; с) расточать, гет; 
б. аіщпет, промотать чье имѣніе; б) 
не разжевавъ проглотить; отт. ігор. 
= нехорошо понимать, огаііо е^ш» а 
тиііііпаше беѵогаЬаІиг. 

бѳѵогНоиІшп, бѳѵогіо, см. бѳ- 
▼ѲГІ-. 

бѳтогйшп, іі, п. [беѵогіо] поворотъ, 
іііпегів. 

бѳѵоііо, бпів, /. [беѵоѵео] 1) посвяще¬ 
ніе богамъ (особл. подземнымъ), по¬ 
жертвованіе, ѵііае; Ь) обреченіе себя 
на смерть, б. Бесіогшп; 2) проклина¬ 
ете, проклятіе. 

бетоіо, 1. [бетоѵео] обрекать на смерть, 
аіщиет. 

бѳтбіов, рагіср. 14. беѵоѵео; 2) оф. со¬ 
вершенно преданный, геі аііспі; сот 
отпіЬпв виів бетоіія; Ъ) (беуоуео, 2) 
проклятый, агЬог, вап^шв. 

бѳ-тбтѳо, ѵбуі, тбішп, 2. 1) обрекать, 
предавать на жертву, жертвовать, 
аіщиіб Біапае, Магіі; б. ве біів или 
б. ее = обречь себя на смерть, жер¬ 
твовать жизнію; Ь) ігор. посвящать, б. 
ве атісіііае аіісщив; 2) посвящать 
подземнымъ богомъ, отт. = прокли¬ 
нать, аіщпѳт, впав агіев. 

бѳѵиівив, рагіср. м. беѵеііо. 
бѳхіапа, ив, т. [бе-вехіапв] 1) десять 
унцій; 2) = десять двѣнадцатыхъ, 
іп$егі. 

бехіеііа, ае, /. [йетіп. от бехіга, 1* а.] 
правая рука. 

бѳхіег, 1га, Ігшп, ши 13га, Іёгпт, оф. 
[сотр. бехіегіог, іпв, аирсгі. бехІІтпя] 
1) правый, оспіпв, сопт; лиЪеі. бехіга 
ае, /. = а) (ас. таппв), правая рука; 
бехігат аііспі Іепбеге (роггі^еге) ігор. 
= помогать кому; бехігав іапдеге, 
подать другъ другу руку, ударить по 
уканъ, заключить дружбу, оями. 
ехіга = дружба, союзъ: бехігав ге- 

поѵаге; Ь) (ас. рагв) правая сторона, а 
бехіга, съ правой стороны; 2) ігор. 
ловкій, искусный, Ьос ііа бѳхіег едхі; 
Ъ) удобный, Іетрпв б.; с) благопріят¬ 
ный, счастливый, отеп. 

бѳхіегііав,йіів,/. [бехіег,2.] ловкость, 
искусство. 

бѳхіітиа, см. бѳхіег. 
бѳхігѳ или бѳхібгѳ, обо. [бехіег, 2.] 

ловко, искусно. 
бѳхігогиит, ши -вив и бехігб-ѵегвпт, 
обо. направо, на правую сторону, 

бѳхішпив = бехіітпв. 
Віа, ае,/. древнее названіе о-ва Нак¬ 

соса. 
біаббта, ЙИв, п. 1) повязка на чалкѣ 
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персидскихъ царей; 2) діадима, цар¬ 
скій вѣнецъ. 

Аіавіа, ае, /. 1) умѣренный образъ 
жизни, діета; 2) покой, жилище. 

ДЫаойоив, оф. діалектическій; опт. 
виЬві. а) -сое, і, т. діалектикъ; Ъ) -са, 
ае,/. діалектика; с) адѵ. -се, діалекти¬ 
чески. 

(ШІѳоіов, іу/. діалектъ, нарѣчіе. 
ВіаШц е, оф. [Х)ів] Юпитеровъ, Пашен 
Б. жрецъ Ю.; опт. виЬві. Біаіія, ія, 
т. Юпитеровъ жрецъ; сохших Б., же¬ 
на Юл. жреца. 

йІАІдвпв, і, т. разговоръ. 
Бі&шц ае, /. дочь Юпитера н Латоны, 

сестра Аполлона, богиня охоты и лу¬ 
ны; отт. Бі&діив, аф. и виЬві. Віа- 
пішті, іі, п. = а) храмъ Д.; Ъ) мысъ 
въ Испаніи. 

сНагішп, іі, п. [біев] 1) дневная пор¬ 
ція пищи (особл. солдатъ и рабовъ); 
2) дневникъ. 

(ИЬ&рЬпя, аде. дважды крашенный; 
опт. виЬві. -ив, і,/. (ее. ѵевіів) верх¬ 
няя одежда высшихъ должностныхъ 
лицъ (обшитая пурпуромъ); Спгііоя 
біЪарЪшп со$іШ = домогается долж¬ 
ности. 

(Ііоа, ае, /. [81x^1 судебное дѣло, тяжба; 
асгіЬеге аііспі бісаш, вавести съ кѣмъ 
тяжбу; воггігі бісав = назначить су¬ 
дей ^дія рѣшенія дѣла) по жребію. 

діоаогіав, ЗДів, /. [(Исая] колкость. 
ВіоаеагоЬшц і, т. философъ, ученикъ 
Аристотеля. 

(ІІоаііо, <5пів,/. [бісаге, 1, Ъ] полученіе 
права гражданства въ другомъ госу¬ 
дарствѣ. 

(ііоах, йсіа, аде. [біееге] колкій, насмѣ¬ 
шливый. 

(ЗІсЬогѳпв, і, т. двойной хорей = дв. 
трохей. 

<ііоіо, см. <іШо. 
(1ІОІ8, депіі. встрѣч. въ выраженіи: біеія 

сапка = для Формы, для виду. 
1. <ііоо» 1. 1) посвящать, аіщпіб аііспі; <1. 

ее іоішп аііспі, совершенно предаться 
кому; ее Кетів іп сііепіеіат бісаѣапі, 
предались покровительству Р.; Ъ) б. ве 
аііі сітіиіі или іп аііат сіѵііаіет = 
сдѣлаться гражданиномъ другого го¬ 
сударства; 2) святить, освящать, ацпі- 
Іат, знамя; Ь) б. аіщпет бешп, при¬ 
знать кого богомъ, причислить къ бо¬ 
гахъ. 

2. <ііоо, хі, сішп, 8. 1) говорить, ска¬ 
зать, аіщіііб аііспі; (1. тепбасішп; бі- 
сіі раігет аЪііяае=что отецъ ушелъ; 
біеегіа Ыс ЬаЬііаге, говорятъ, что 
ты—; б. огаііопеш; ага бісепбі=крас- 
норѣчіе; ехееііеге бісепбо (въ красно¬ 
рѣчіи); зеппв бісепбі, образъ изложе- 

> нія, слогъ; б. сапваш, защищать дѣло; 
б. ;пв, судить; біеіпт іасішп, сказано 
н сдѣлано — немедленно; біеіо сіііоя, 
быстрѣе слова — проворно, мигомъ; 
2) = называть, б. аі^пет егшіеіет; 
отпев (ііеппіпг іугаппі, дці —; Согѵпв 
(іісіпа еві; 3) назначать, опредѣлять, 
(ііет паріііз, Іосшп; б. ]е#ев расів, 
условія мира; Ъ) б. аіщиет біеіаіогет, 
та#І8ітт е^ш^шп, избрать въ —; 4) 
роЫ. описывать, воспѣвать, б. Ьеііа, 
Іаибев РЬоеѣі. 

(Ііогдіив, аде. двувесельный; отт. 
виЬві. біегоіит, і, п. и біегоіа, ае, /. 
двувесельное судно. 

Біоіаѳш, см. Біоіе. 
сііоі&ішшв, і, /. и -пит, і, п. ясенецъ 
или бадьянъ (растеніе). 

(Иоіаіа, огпш, п. см. біеіо, 2, Ь. 
(ІІСІаіог, бгів, т. [біеіо] диктаторъ а) 
въ Римѣ, избиравшійся на время въ 
чрезвычайныхъ случаяхъ; Ъ) въ нѣ¬ 
которыхъ городахъ Италіи — выс¬ 
шее должностное лице. 

(ІіоОДйгіив, оф. [біеіаіог] диктатор¬ 
скій; ]пѵепів б. сынъ диктатора. 

ДіоОДйга, ае,/. [біеіаіог] достоинство 
диктатора, диктаторство. 

Біеіе, ев,/, гора на о-вѣ Критѣ; отт. 
-іаепв, аф*. иногда = критскій; гех 
Бісіаеив = Мин осъ или Юпитеръ. 

<11ойо, бпів, /. [біео] 1) произнесеніе, 
изреченіе, вепіепііаѳ; б. тиііае, опре¬ 
дѣленіе дени; 2) произнесеніе рѣчи, 
рѣчь, біеііопі орегшп баге, говорить 
рѣчи; біеііопев біясіриіогит (упраж¬ 
ненія); б. виЪііае, ехіетрогаіев, рѣчи, 
сказанныя безъ приготовленія; Ь) б. 
саивае, ващищеніе дѣла; с) образъ 
изложенія, слогъ, дикція, еі чего іпіі 
іп Сгавво рорпіагів б. ехееііепв; 3) 
(Тас.) = разговоръ, ветоіа біеііо. 

сііоіііо, 1. [бісо] 1) часто говорить, аіі- 
цоіб; Ъ) б. саоааа = заниматься тяж¬ 
бами (см. бісо, 1, б. саиваш); 2) ска¬ 
зывать, утверждать, ргоГесіив, иі біе- 
іііаЪаі, аб Саевагет; і адгов евветеов. 

йІоіо, 1. [бісо] 1) часто говорить, аіі- 
дпіб; 2) (говорить н повторять) = 
диктовать, ерівіоіаш, ѵегвив; отт. а) 
(диктуя) сочинять, составлять, ІіЪгшп, 
сагтеп, іевіатепіпт; Ь) виЬві. біеіаіа, 
бгшп, п. записки, уроки, правила; 3) 
предписывать, дпоб паіога біеіаі. 

(ІІОішп, і, ». [собств. рагіер. гл. бісо] 
выраженіе, слово, б. гібіепішп; ви- 
регЪе б.; біеіів а1і^иет сотреііаге, 
савіі^аге = бранить кого; Ъ) изре¬ 
ченіе, б. Саіопів; с) острое словцо, 
острота, б. агсеввікпт, изысканная; 
сЕ) предписаніе, приказаніе, біеіо р&- 
геге, біеіа рега^еге. 
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Біоіуппа, ае,/. прозвище Діаны, бо¬ 
гини охоты, отт. -аеое, аф\ а) Б, 
шопе, мысъ на о-вѣ Критѣ; Ь) Біс- 
іуппешп, і, п. храмъ Діаны близъ 
Спарты. 

(іісіііив, см. дійо. 
Бісіо, ив, или опІ8, /. Дидона, дочь Ве¬ 

ха, царя.тирскаго, сестра Пигмаліона, 
супруга Сихея, основательница Кар¬ 
ѳагена. 
Шбо, ібі, ііпш, 3, [біе-бо] 1) раздавать, 

распредѣлять; 2) раз8. распростра¬ 
няться, гитог бібііиг, Гата бібііа. 

чіі-сійоо, хі, сіит, 3. 1) разводить, раз¬ 
двигать, (іі^ііов; 2) раздѣлять, б. ав- 
веш іп рагіев; ігор. б. огаііопѳт; б. 
аіщиет аЪ аіцио, поссорить кого съ 
кѣмъ; сіѵііае бібисіа Ьеііо сіѵііі (раз¬ 
дѣленное на партіи); иіііо вепаіит іп 
віибіа бібихіі (раздѣлила на партіи); 
(1. таігітопіит, расторгнуть бракъ; 
3) растягивать (въ линію), патев, 
асіеш, сопша; Ъ) разобщать, раздро¬ 
блять, соріаз, тііііез; ігор. апіпта 
ѵагіеіаіе гегпт бібисіие, развлечен¬ 
ный. 

сіісіисііо, бпІ8, /. [бібисо] 1) разведе¬ 
ніе, расширеніе; 2) раздѣленіе, раз¬ 
лученіе. 

(Ііеойіа, ае,/. [детіп. отъ біев] девёкъ; 
короткій срокъ, короткое время. 

<1іѳв, ёі, т. (и / см. 2) 1) день, ровіего 
<1іе, на другой день; біет ех (Не ех- 
вресіаге; (Ііет бе біе бійегге, со дня 
на день ожидать, откладывать; Ь) іп 
віп^иіов біев или іп біев, день ото- 
дня, со дня на день; го^аге аіщиіб іп 
біет, на одинъ день; іп біее ѵіѵеге, 
жить безъ разсчета; с) біе ас посіе, 
въ одинъ день и одну ночь, въ сут¬ 
ки; біет посіепщие и біев посіе8^пе, 
день и ночь, безпрерывно; с?) б. ви- 
ргетив, день смерти; оЪіге біет ва- 
ргетшп (б. впит) или оЫге біет = 
умереть (см. 2); 2) (обыкнов. /.) срокъ, 
біет баге, біееге, назначить день, 
срокъ; оЬіге біет, явиться въ срокъ; 
етеге аіщиіб іп біет; ргобіееге біет, 
продолжить срокъ, отсрочить; б. ре- 
сипіае, срокъ платежа; Ь) отсрочка 
р08ІиІаге ехі^иат біет; 3) = время, 
б. Іеѵаі Іпсіит; 4) = погода, б. ігап- 
^иі11аѳ, тіііе. 

РіѳврІѣѳг, Ігіз, т. = бирііег. 
сШГато, 1. [біе-Гата] 1) разглашать, 
дѣлать гласнымъ, аіщиіб; 2) обезсла¬ 
вить, лишить доброй славы, аіцпеш 
ргоЪгово сагтіпе. 

(ІШѳгѳпв, іів, и -На, ае, /. [бівего, 
II] различіе, разность. 

сШГѳгѳпѣіа, см. (ІШЪгѳпв. 
<1іГ-Гѳго, бізІйН, бііаіиіп, 3. I ігапв. 1) 

разносить — разсѣвать, разсѣять, 
сіаввет, пиЪПа; еоз раѵог іеггогциѳ 
бівіиіегаі; Ь) распространять, і#пет, 
гитогев; б. аіі^піб вегтопіЪие, рас¬ 
пустить слухи, разглашать о чемъ; 2) 
откладывать, гет іп аііиб іетрие; б. 
іетрпе, отсрочить; б. аіщиет іп аііпб 
іетриз == отказать кому въ чемъ 
до другого времени, заставятъ кого 
ждать; б. ее = медлить; П. гпігапА. 
не сходствовать, различаться, раз¬ 
ниться (бевъ регі. и вир.) іпіег ее или 
б. аЪ аііцио, сит аі^иа ге, (роёі.) аіі- 
сиі геі; аіщиіб бііГегі, есть нѣкоторая 
разница; ерііб біЙГеП, іііі ап тіЫ бо- 
пее (какая разница?) 

(ІііРѳгІав, аф\ [бів-Іагсіо] набитый, на¬ 
полненный. 

(ІіШсПѳ, айѵ. съ трудомъ, нелегко, 
трудно. 

(ШІІоШв, е, асЦ. [бів-іасіііе] 1) труд¬ 
ный, гее еві біГйсіІів Іасіп; Ь) труд¬ 
ный, опасный, іетрие геіриЫісае; 2) 
кому трудно угодить, своенрав¬ 
ный, суровый, вепех б. ас тогоепв; 
раіег б. іп НЬегов. 

сЦГйоШівг, айѵ. = біШсіІе. 
йіШоиІідо, аіів, /. [біГйсіІіз] 1) труд¬ 

ность, затрудненіе, неудобство, Іосі, 
паѵі$апбі; Ь) б. паѵіит, геі Ігшпепіа- 
гіае, алію пае = недостатокъ, нужда 
въ — ; 2) ігор. своенравіе. 

(ШНоиНег, адѵ. = біГйсіІе. 
йіВДйѳпѢѳг, айѵ. [біШбо] недовѣрчиво, 

боязливо. 
(ІІГЗсІѳпііа, ае, /. [біШо] недовѣрчи¬ 

вость, недовѣріе къ самому себѣ. 
(ііГ-ГШо, Пвив а., Пбеге, 8. 1) недо- 
вѣрять, не вѣрить, не надѣяться, б. 
віЪі, Ьиіс еепіепііае, раисііаіе еиогшп; 
2) сомнѣваться, отчаиваться, бе ЪеШ 
еѵепіи. 

(ІіГ йпсІО, Пбі, бевшп, 8. 1) раскалы¬ 
вать, расщепывать, аіщиіб; (роёі.) б. 
рогіаз типегіЪие, посредствомъ под¬ 
купа отворить себѣ ворота; Ь) ігор. 
расторгать; 2) іегт. і. въ яз. юрид. б. 
біет, отложить рѣшеніе дѣла до дру¬ 

гаго дня. 
(1ІГ-&П80, йпхі, бсіит, 8. преобразовы¬ 

вать, передѣлывать. 
(ііШіеог,—Йгі, 2. йероп. [біе-Іаіеог] не- 
прнзнаваться, запираться, отрицать, 
б. ее іб Іесівве. 

(ПГ-йио, хі, хпш, 3. 1) разливаться, 
КЬеппе б. іп ріигее рагіев (раздѣляет¬ 
ся); 2) ігор. = утопать, Іихпгій, беіі- 
сііе, оііо, въ роскоши и проч. 

йШгіпво, ё#і, асіиш, 8. [біе-Ігап^о] 
разламывать. 

<1ІГ-Гй#іо, іи^і, Іи^Тіпт, 8. разбѣгать¬ 
ся, разсѣваться, бШи$іипі теіа рег- 
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Іеггііі; ігор. Дійпяіипі піѵев, снѣгъ 
сходитъ. 

ДііГйвшт, іі, ». [ДііГияіо] бѣгство въ 
р&зныя стороны. 

сИГ-Ликіо, ГйДі, Гйвиш, 3. 1) разливать, 
ѵіпа; Я4аа ее ДШішДіІ; отт. ігор. а) 
Д. апіташ сгиоге, испустить духъ, 
упереть отъ истеченія кровью; Ь) 
ДіійпДі аЪ аііцио = происходить 
отъ —; 2) распространять, ее іп Іаіі- 
ІиДіпет, ѵіш виат; еггог Іоп^ѳ Іаіе- 
цие ДіЙГивив; гаті ДіШіві (раскинув¬ 
шіяся); (роёі.) Д. а1ідиі<і іп ога ѵігйт 
(разгласить); Ъ) разсыпать, разсѣвать, 
ецшіет іи сашрія; ДШівів саріИіа, съ 
распущенными волосами; Д. (Іоіогет 
ДепДо = облегчить горе слезами; 3) 
развеселять, апітоз шипегѳ ВасЫ; 
Дирііег ДШхвив песіаге; ѵиііпа ДііГи- 
аоа, веселое лицо. 

дііРаяѳ, адѵ. [ДііГавив] 1) пространно, 
b) разсѣянно; 2) растянуто 
ШіГйвпа, рагіср. іл. ДіЯипДо; 2) аф. а) 

далеко простирающійся, обширный, 
ріапіііев, аііѵае; Ь) Ігор. растянутый. 

аі&атпнц Йіів, ». греческая, (эолнче- 
ская) буква. У Цицер. іаит Ді^атта 
ѵіДегат, я видѣлъ твою долговую 
книгу: буква Г (заглавіе долговой кн. 
= (ешіа) имѣетъ сходство съ дигам¬ 
мою. 

Візепііа, ае,/. рѣчка въ землѣ сабин¬ 
ской, близъ виллы Горація. 

41-вёго, &езаі, ^езіиш, 8. 1) раздѣлять, 
N008 Ді^евіив іп зеріет сопша; Ъ) (В 
сіЪит (сварить — о желудкѣ); 2) рас¬ 
предѣлять, Д. опте ^ов сіѵііѳ ід ^епе- 
га; (В роеоаш іп отпез; Ъ) приводить 
въ порядокъ, саріііов, ЬіЫіоІѣесаш; 
c) Д. опшіа, истолковать. 
Ш^авВіо, бпів, /. [Ді^его] 1) распредѣ¬ 

леніе; 2) пищевареніе. 
<1І5ІІ&]ів, е, оф*. [Ді^ііив] толщиною въ 

палецъ. 
і, т. [йетіп. отъ Ді&ііов] 

пальчикъ. 
(Ндойиц і, т. 1) палецъ; Ді&ііо соеішп 

аиіп&еге = блаженствовать; сошри- 
іаге Ді&ііів, пшпегаге рег Дідііов, счи¬ 
тать по пальцамъ, отт. поѵі Ді&ііов 
іаоа = знаю, что ты мастеръ счи¬ 
тать; пе Дфішп диіДет роггі^еге = 
нисколько не трудиться; ргоіегге Ді- 
#іІит = шевелиться, приступить въ 
чему; Ь) палецъ ноги, сопвііііі іп Ді- 
$ііов аггесіпв; 2) (мѣра) = х/1в фута, 
дюймъ; Д. Ігапвѵегвив или Д., ширина 
пальца; ігор. Д. ігапбѵегзит поп Діа- 
сеДіІ аЬ Ша ге = нисколько не —. 

<1і-*1*<Ног, йероп. 1. драться (воору¬ 
женною рукою) іпіег ее, сот аііфіо; 
ігор. сильно спорить, Де ге аііциа. 

(Ивпаііо, бпіа, /. [Ді^пог] 1) аси 
почтеніе, уваженіе, аіісіцпв, къ ко¬ 
му; 2)*>авз. высокое положеніе, до¬ 
стоинство, почетъ. 

<1і$хіѳ, айѵ. [Ді^пив] достойно, по до¬ 
стоинству. 

(ІІвшІав, йііа, /. [Ді^див] 1) достоин¬ 
ство, сопвиіагіа; а$еге сот Ді&піОДе; 
Ьопогеа Ді^иііаіѳ ітреігаіі (= заслу¬ 
гами); регѵепіге аД вшптат Д., до¬ 
стигнуть высшихъ почестей; 2) стат¬ 
ный видъ, благородная наружность, 
согрогів; «ѵепивіав еѳі тоІіеЬгіа, Д. 
ѵігііів»; Ь) великолѣпіе, Дотйв; иі 
іраат игЬет Ді^піиіе аедиірагагеі. 

<И&ш>, 1. удосгоивать, іаіі Ьопоге Ді- 
Впаіі 8пп1. 

(И&пог, йероп. 1. [Ді^пов] 1) считать 
достойнымъ, удостонвать, аііциет 
Ьопоге, кого чести; Ша Ді^иаіиг аіі- 
^пет ѵігйт, считаетъ кого достой¬ 
нымъ быть ея мужемъ; 2) считать 
приличнымъ, Д. ііІиД іасеге; Ь) (о 
старшихъ) благоволить, соизволять. 

(Ифіовео, впбѵі, ^пбішп, 8. [Ді-поасо] 
распознавать, различать, аііцпет; 
аІщиіД (аЬ) аІЦиа ге. 

(Іівхши, оф. 1) достойный, Д. ІаиДе, 
г ев Ді$па тешогій; Ді$пив, ^иі іт- 
регеі, д. повелѣвать; (рѣдко съ род.у. 
2) = приличный, Ді^пит езі Ши а 
іасеге; іИіа сгеДі Ді^оіив егаі. 

(ІіЗгеАіог, ртеввиа в., ягбДі, 8. ісроп. 
[Ді-ртаДіог] 1) расходиться; Ь) от- 
уходить, удаляться, аЬ аііцпо, іп иг- 
Ьеш; 2) ігор. удаляться, уклоняться, 
оМсю; аЪ ео, ^иоД ргоровііиш езі. 

ёі^гѳввіо, бпів, /. и -ив, па, т. [Ді- 
^ргеДіог] 1) уходъ, отъѣздъ, Д. пов- 
іег; Ъ) разлука, Ді^геавиш поп Гегге; 
2) ігор. уклоненіе, отступленіе, а 
ргоровііо. 

йЦтеввиа, ив, т. == Дішгс8віо. 
Ш^исИоШо, бпів, /. [ауиДісо] обсуж¬ 
деніе, рѣшеніе. 

(ІІ-ЗисІІоо, Ь 1) разсудить, рѣшить, 
Д. сопігоѵегвіат, рѣш. споръ; <1ди- 
Дісагі поп роіиіі, нельзя было рѣ¬ 
шить; 2) различать, гесіа ас ргаѵа, 
ѵега а Гаіэів. 

(іі^ипбо, см. (іівдиодо. 
<1і-1аЬог, Іарѳив в., ІаЬі, 3. йероп. 1) 
распадаться, разрушаться, аеДеа, то- 
питепіа ДіІаЪипіиг; (о жидкостяхъ) 
разливаться; ігор. пропадать, поги¬ 
бать, геврпЬІіса, гев Гаш іііагія Д.; 2) 
расходиться, разбѣгаться, Гиіигит^ 
и( ТЬавіі ДіІаЪегепіиг; шііііев (Шарах 
а ві^пів іп орріДа; Ь) ускользать, іш- 
рипе Д.; рессаіа Д., остаются без¬ 
наказанными; с) разсѣваться, исче¬ 
зать, пеЬиІа Д.; аІіциіД ДіІаЬііиг те- 
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тогі&, выходитъ ивъ памяти, забы- 
вается; іетрпа б., время проходитъ. 

<И-1аоёго, 1. растерзывать; ігор. б. 
орев, промотать —. 

<1і1&тіпо, 1. [іів-іашіпа] раскалывать. 
Ш-Іапіо, 1. растерзывать. 
сІІ-1аг#іог, йероп. 4. щедро раздавать, 
дарить, ресипіат. 

сіііаііо, ошв, /. [(ЗіЙ’его] откладываніе, 
отсрочиваніе, сотіііогит; Ьаес гее 
шіііат б. гесіріі (раіііог) не терпитъ 
отлагательства. 

сіі-іаіо, 1. [бів-іаіив] расширять; ігор. 
распространять, ітрегішп, #1огіат; 
сі. огаііопет = распространяться, из¬ 
лагать подробно; б. Іііегаа = произ¬ 
носить протяжно. 

(ІІІМог, огів, т. [сШГегоД откладываю¬ 
щій, отлагатедь. 

(ІІІ&іхш, рагіср. іл. бііГего. 
(И-Іаидо, 1, выхвалять, весьма хвалить. 
1. (іДеоІив, рагіср. гл. бі1і#о; 2) оф. 
дорогой, любезный, аіісиі. 

2. (Шѳсіиа, ив, т. въ нѣкот. рукопнс. 
и издан, ем. беіесіив. 

<ІіН$ѲП8, рагіср. гл. бШ^о; 2) адд. ста- 
ательный, тщательный, акуратный, 
ото б. іп отпіЬив геЬив; <1. ѵегііаіів 

= правдивый; 2^ разсчетливый, эко¬ 
номный, Ьото ігп^і ас сі.; рагсив ас 
й.: 3) (іо предм. неодушевл.) тщательно 
обработанный, отчетливый, чистый, 
всгіріпга, віііив. 

йііі&ѳпіег, айѵ. [бШ^еав] старательно, 
тщательно, акуратно. 

сИИдопНа, ас, /. [бііі^епв] стараніе, 
точность, ак^уатность; 2) разсчетли- 
вость, экономія. 
ШИдо, Іехі, Іесіит, 8. [біа-іе^о] лю¬ 

бить, почитать, аіісціѳт бііі^еге ас 
сагит ЬаЪеге; сі. сопвіііа аіісіуив 
(уважать). 

сіиогіоо, 1. [сііѳ-іогіса] разорвать. 
сіі-ійоео, Іихі, — 2. быть свѣтлымъ, 
яснымъ; ігор. быть очевиднымъ. 

ііііиоѳвоо, Іихі, — 8. [сіііисео] свѣт¬ 
лѣть; обыкнов. ітрсгв. бііисеасіі, раз¬ 
свѣтаетъ. 

СІіІиоІсІѳ, айѵ. [бііпсібив] свѣтло; ігор. 
ясно, понятно. 

(іііиеісіо, 1 разъяснить, гет. 
<1і-1иоІ(іиѳ, оф. 1) свѣтлый, яркій, 

втага^бпв; 2) ігор. ясный, понятный, 
огаііо, ѵегЬа. 

(Шиойіит, і, л. [бів-іих] разсвѣтъ; 
(Іііисиіо, сит бііисиіо, на равсв., съ 
разсвѣтомъ. 

«ШйДіит, іі, ». [бів-іибо] время роз¬ 
дыха (дававш. гладіаторамъ). 

<И-1ш>, иі, Оіит, 8. 1) размывать, раз¬ 
мягчать, размачивать, адиа сі. Іаіегеа, 
б. іеііигет валяйте; 2) разводить 

водою, разжижать, ѵідит, Гаѵов Іасіе; 
отт. б. тебісатепіит, ѵепѳпит, при¬ 
готовить —; Ъ) разлагать; соіог бі- 
Іиііог, сходитъ, пропадаетъ; 3) ігор. 
смягчать, ослаблять, іпѵібіат, аис- 
іогііаіет; Ъ) разгонять, удалять, си¬ 
гав, отпев тоіевііав: с) опровергать, 
сгітеп; іпѣгтаге ас аііиеге. 

(1і1йіи&, рагіср іл. (іііио; 2) аф*. разве¬ 
денный водою, слабый, тіппт (іііиішв. 

Діійтіѳв, еі, /. и -ѵіиш, іі, ». 1) раз¬ 
литіе водъ, наводненіе; 2) Ргор. опу¬ 
стошеніе, разореніе. 

<Шитіит, см. сШиѵіѳв. 
(ИтасЬаѳ, йгит, т. солдаты, сражав¬ 
шіеся пѣшіе ■ на лошадяхъ. 

(Іі-тапо, 1. разливаться, ігор. распро¬ 
страняться. 

(Ііхпѳпвіо, <5пів, /. [бітѳііог] вымѣри¬ 
ванье, измѣреніе. 

<1і-твиогу тепвиа 8., 4. йсроп. намѣ¬ 
рять, размѣрять. 

<1І-тѳіо, 1. и -іог, Дероп. 1. измѣрять; 
б. Іосит савігіа, отмѣтить мѣсто для 
лагеря. 

сИтіоШо, бпів, /• Гбітіоо] 1) бой, 
борьба, сраженіе; а. ппіѵегва и <1. 
ішіѵегаае геі, главное ср., рѣшитель¬ 
ное ср.; 2) ігор. крайняя опасность 
лишиться чего и напряженіе всѣхъ, 
силъ спасти что-л., сі. Гатае, тііае, 
сарііів, Гогіипагит. 

(Іітісо, 1. (роёі. рсг/. -сиіі бороться, 
сражаться, сиш Ьовіе, аатегаив аіі- 
^иет, рго раігіа; 2) ігор. всѣми 
силами домогаться, сі. бе ^Іогіа, <1і- 
тісапіев сотреіііогеа; отпі гаііопе 
егіі бітісапбит, иі—Ъ) = рисковать, 
быть въ опасности лишиться чего, 
(Ишісапв бе Гата, подвергающійся 
опасности лишиться честнаго именн; 
б. бе тііа; б. бе гери1ва=подв. опас¬ 
ности получить отказъ, не быть из¬ 
браннымъ; б. сарііе вио, рисковать 
жизнью. 

йітібіаіаів, аф\ [бітібіив] раздѣлен¬ 
ный надвое, пополамъ; отт. = полп 
б. ашшв, полгода, ил ив бітібіаіивдие 
теиаія, полтора м. 

(ИшісИия, ад$. [бів-тебіив] половин¬ 

ный, пол. —, б. рагѳ = половина; 
отт. виЬві. бітібіит, іі, п. половина, 
ресипіае, тііііпт; бітібіо сагіия, в*ь 
половину дороже. 

сЦ-тшио, 8. раздроблять. 
сіітіввіо, бпів, /. [бітіііо] 1) отпускъ; 

увольненіе; 2) отправленіе въ рав¬ 
ныя стороны, разсылка. 

йі-тШо, тІ8І, тіввпт, 8. 1) распус¬ 
кать, ехегсііпт, ѳепаіпт, сопяШит; 
Ъ) разсылать, пипііоа іп отпев раг- 
іев, Іііегаа рег отпев ргоѵіпсіав; 2) 
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отпускать, отсылать, аі^иет а ве; 
Д. сарііѵов, 1е#аІ08 Дошит; Д. ихогет, 
развестнсь съ женою; а. сгеДііогет 
= удовлетворить к., Ъ) увольнять, аіі- 
дает, тШіеѴ, с) Д. аІщиіД ѳ тапіЪив, 
вьшускать изъ рукъ, ронять, бросать: 
едва ех теіи, ІіЪгшп; ігор. а. рг&е- 
Дат врегаіат е тапіЬив; 3) ігор. упу¬ 
скать, Д. оссавіопет, іетрив; Ь) оста¬ 
влять, отказываться отъ —: Д. ^иае8- 
ііопеш, орри&паііопет; Д. ^ия ѳиит, 
отказ, отъ своего права; Д. пуигіат 
ітрппііат = оставить безъ наказанія; 
Д. Ііаііаш, ргоуіпсіат, ігішпрЪшп = 
не думать болѣе о —; Д. аіісаі ІгіЪиіа 
= не взыскивать, 

(И-тоѵѳо, тбті, тбіит, 2. 1) раздви¬ 
гать; (роёі.) <ѣ ога = открыть ротъ; 
Ъ) раздѣлять, разсѣкать, ид Дав, адиат 
согроге; Д. іеггат агаіго = боровднть; 
2) (чаще) отдвигать, удалять, оЬвіап- 
іеа, іигЪат; Ь) ігор. оклонять, отвле¬ 
кать, удалять, врез Дітоѵеі е^иііев & 
рІеЪе; іеггог ДДе восіов Дітоѵеі. 

ІЭітіутив, і, т. и (роёі.) -та, бгит, 
п. гора во Фригія, посвященная Ци- 
белѣ; отт. Біпсіутѳпѳ, ев, /. — 
СуЪеІе. 

сііповсо = Ді$повсо. 
<1іпитѳгаІіо, бпів, /. [Діпитего] ис¬ 
численіе. 

ДИ-пйтѳго, 1, исчислять, пересчиты¬ 
вать. 

ВіооЬ&гев, ів, т. пот. рг. отпущен¬ 
никъ Цезаря; отт. -сЬагІпив, аф. 

Віойдіщв, і, т. грѳч. философъ, учи¬ 
тель Цицерона. 

сііоеоѳвів, Ів, /. округъ. 
діоѳоѳіев, ае, т. завѣдывающій дохо¬ 
дами царя. 

Ріовёпѳѳ, ів, т. 1) Л. Ароііопіаіев, 
философъ іонической школы; 2) Б. 
ВаЪуІопіив, философъ, прибывшій 
посломъ въ Римъ въ 155 г. до Р. X.; 
3) Л. Супісив, извѣстный циникъ, со¬ 
временникъ Александра М.; 4) Л. 
Ілбгііив, грамматикъ аѳинскій. 

2)іотѳсіѳ0, ів, т. 1) сынъ Тидея, царя 
атолійскаго, преемникъ Адраста въ 
Аргосѣ, основатель города Арпи въ 
южн. Италіи (ЛіотеДів пгЬв, сатрив); 
аде. Біотейѳоі, аф.; 2) тиранъ 
ѳракійскій, кормившій лошадей сво¬ 
ихъ человѣческимъ мясомъ, убитый 
Геркулесомъ. 

Еіопе, ев, /. 1) дочь Океана и Теѳисы, 
мать Венеры; 2) роёі. = Уепив. Отт. 
-паепа, аф\; Саеваг Л. (какъ потомокъ 
Энея, сына Венеры}. 

Віопуаіив, іі, т. 1) Д. старшій и Д. 
младшій, цари сиракузскіе въ 4 ст. 
до Р.^.; 2) вт, литературѣ извѣстны: 

а) Л. Негасіеоіев, философъ, ученикъ 
Зенона; Ь) Д. галикарнасскій, гре¬ 
ческій историкъ; с) Д. Рѳгіе^біев, 
греческій географъ; ф Л. Ма^пев, 
греческій ораторъ, современникъ Ци¬ 
церона. 

Юіопувив, і, т. = ВассЬив, отт. 
-вша аф. 

сііоіа, ае, /. сосудъ о двухъ ручкахъ, 
винный кувшинъ. 
ШрЬПхш, і, т. 1) греческій комиче¬ 

скій писатель; 2) архитекторъ въ 
Римѣ. 

йірібта, &іів, п. 1) оффиціальное ре¬ 
комендательное письмо, дававшееся 
тѣмъ, которые отправлялись въ про¬ 
винціи съ порученіями отъ прави¬ 
тельства; 2) патентъ, дипломъ. 

Віруіоп, і, ». ворота древнихъ Аѳинъ. 
сіігае, агат,/, см. (Игле. 
Вігоѳ, ев, /. 1) супруга Лика, царя 

ѳиванскаго; 2) источникъ близъ 
Ѳивъ; отт. -саеив, аф. роёі. = 
ѳиванскій, віотійскій; Суслов Л. = 
РшДагив. 

(Іігѳоіѳ, и -іо, айѵ. [Дігесіпв] 1) прямо; 
2) напрямикъ, безъ обиняковъ, Дісеге. 
Шгеоііо, бпів, /. [Дігідо] направленіе. 
(Игѳоідів, аф'. [Дігідо] 1) прямой (го¬ 
ризонтально или вертикально) ііег, 
рагіев; 2) аф. прямой, прямодуш¬ 
ный, Ьото; ѵегЬа Д., рѣчь откровен¬ 
ная, безъ обиняковъ. 

(Игѳтрііо, бпів, /. и -іив, ив, т. [Дігі- 
то] раздѣленіе, разнятіѳ. 

сіігерііо, бпів,/. [Дігіріо] разграбленіе, 
расхищеніе. 

дігѳріог, бгів, т. [Дігіріо] грабитель. 
(ІігГЬѳо, иі, Ііит, 2. 1) іегт. і. раз¬ 
давать таблички, на которыхъ писа¬ 
ли свое мнѣніе имѣвшіе право по¬ 
давать голосъ; 2) ігор. раздавать, Д. 
гѳ#па. 

(ІігіЬШо, бпів, /. ‘раздача табличекъ, 
см. сіігІЬѳо, 1. 
ШгіЫіог, бгів, т. раздав&тель табли¬ 

чекъ, см. сіігІЬѳо, 1. 
Шгі^ѳвоо, 8. въ нѣкот. рукоп. вм. Дегі- 

$евсо. 
«Подо, гехі, гесішп, 8. [Дів-ге^о] 1) 

ставить прямо, въ линію, опредѣлять 
линію, направленіе чего-л., Д. асіет, 
ге&іопев огЬіа, Плев; 2) направлять, 

•Д. сигвит аД Іііога, ііег аД Миііпат, 
Ьавіага іп аіщиет (роёі. аіісиі); Д. ва- 
$іііав, вріеиіа (пускать, бросать); Д. 
асіет осиіогит аД аі^иет, устремить 
взоръ на кого; Ь) іпігапз. стремиться, 
Д. аД ѵегііаіет; 3) ігор. Д. аІцпіД аіі- 
дпа ге «мм аД аІщпіД = опредѣлить, 
устроить что, руководствуясь чѣмъ, 
соображаясь съ чѣмъ, приноравлн- 
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в&ясь къ чешу: б. отпіа тоіаріаіе, б. 
иШііаіет Ьоаеліаіе, тііат аб сегіат 
гаііошд погтдт; сІ. %е аб іб, 4ио<і еві 
оріітит, 

дігіто, Зті, етріит, 8. [бів-ето] 1) 
разнимать, разобщать, раздѣлять, 
игЬі Йитіпе бігеглріа; б. садіга; Ъ) 
Ісгт. I. (3. іивгарта, іаЬеІІаа =. считать 
гоюса (собсте. таблички, на которыхъ 
въ собраніяхъ писали свое мнѣніе 
имѣвшіе право подавать голосъ); 2) 
прерывать, прекращать, б. ргоеііит, 
соііояиіит, атісіііат; б. Іііет, сопіго- 
ѵегвіав, рѣшить споръ; (1. хшрііав, 
сопвіііа (разстроить). 

дігіріо, гіриі, геріит, 8. [бів-гаріо] 
1) разграблять, расхищать, грабить, 
игЬеш, ботит, Ьопа аііси^ия; 2) 
роН. разрывать, раздирать на части, 
(1. тешЬга аііс^ив; бігірі едаів. 

бігііая, Йіів, [бігив] 1) ужасность, 
ужасъ, отішв, біеі; 1) жестокость, 
шопіш. 

<1і- или бів-гитро, гОрі, гиріит, 8. 1) 
разрывать, разбивать, іт&^ідев; Ъ) 
ігоѵ. прерывать, расторгать, б. аші- 
сіііаш; 2) б. ае или бігитрі, надры¬ 
ваться; ігор. бігитрі боіоге, іпѵібі&, 
«изъ кожи лѣзть» выходить изъ се¬ 
бя отъ — ; бігитрипіиг, ипит отпіа 
роаве, выходятъ изъ себя отъ досады, 
что-. 

бі-гио, гиі, гіііит, 8. 1) разрушать, 
игЬеш, шигов; Ъ) (роёі.) (1. а$тіпа, 
разогнать, разсѣять — ; 2) ігор. ра¬ 
зорять, кото (аеге) бігиіиз, разорив¬ 
шіеся, обанкрутившійся; тііез аеге 
бігиіив = въ накаваніѳ лишенный 
жалованья. 

дігиа, аду. 1) ужасный, страшный, 
ошоп, вошпіа, іетрпв; Ь) жестокій, 
(Іеа, поѵегса; 2) виЬві. бігае, агат, 
/. -= о) страшныя предзнаменованія, 
оЬиипсіаііо бігагит; Ь) проклятія, 
(Игаа ішргесагі аіісиі; с) (роёі.) Бігае 
вогогев, Фурія. 

1>ів, ИІ8, ж. = Ріиіо. 
діа, аду. ем. йіѵеа» 
сіівобсіо, ссззі, сезвит, 8. 1) расхо¬ 

диться, раздѣляться, рориіив б., Ки- 
тібае біассбипі іа биаз рагіез; ігор. 
біѵізіо аііега іа ігев рагіев б. (раздѣ¬ 
ляется); соеіит б. = прояс¬ 
няется; 2) уходить, удаляться, а. аЪ 
аіііцю, сх сопсіоно, й. іп аііѵаа; б. ех 
ІпЬегпіа, пыстуаить изъ — ; б. аЬ аті- 
еів, разстаться съ д.; б. аЪ орри^па- 
«іопо сазігопип, отказаться отъ — ; 
б. аЬ агші», положить оружіе; ігор. 
аіпо бсігітепіо б, (-= отдѣлаться); 
аирегіог бізссвяіі іим тісіог бівсеваіц 

вышелъ в остался побѣдите¬ 

лемъ; ілпіа ш]игіа ітрипііа б., — 
осталась безъ наказанія; 3) ігор. от¬ 
ступать, удаляться, уклоняться, б. а 
Пбе еі іавііііа; б. а ге (отъ главнаго 
предмета рѣчи) б. а виа вепіепііа, 
отказаться отъ —, б. ех (а) тііа, уме¬ 
реть; ісгт. і. б. ін аіісіцив вепіепііат 
= согласиться съ — ; б. іп аііа отпіа 
= быть противнаго мнѣнія; см. бів- 
севвіо, 2ц 4) б. аЬ &Нцш> (аііциа ге) 
иногда — исключить кого (что): ^аат 
а ѵоЬів бівсеавегіт (исключая васъ); 
^аит а ігаіегпо атоге бівсебо. 

йівоеріаііо, бпіз, [бівсеріо] 1) раз¬ 
сужденіе, преніе, споръ, сит аіщио; 
2) разысканіе, изслѣдованіе, ѵегііаіів. 

сіівовріаіог, бгів, т. и -ігіх, Ісів, /. 
[бізсеріо] разбиратель, судья. 

(Иаоѳріо, 1. [бів-саріо] 1) разбирать, 
разсуждать, бе іоге, бе содсіів пѳ- 
^оііів; 2) разбнр&ть, рѣшать, соп- 
ігоѵегвіав; б. іаіег аіідаов (быть 
посредникомъ, судьею); Ігор. іп оно 
ргоеііо отпіз Іогіипа геіриЫісае бів- 
серіаіиг = вся участь р. зависитъ 
отъ одного сраженія. 

(1І8-0ѲП1О, сг5уі, сгбіит, 8. 1) отдѣ¬ 
лять, раздѣлять, б. Ьавііапіаш а Вае- 
ііса, топе б. йпев согит; отт. біа- 
сгеіиа = аду. отдаленный; 2) раз¬ 
личать, б. ]из еі ііцигіат, ѵегит а 
Ыво. 

(Шоѳгро, рві, ріит, 8. [біз-сагро] 1) 
разрывать, раздирать на ч&стн, раз¬ 
дѣлять, аіщиет, аигат іп р&гѵав 
рагіев; аоітив бізсегрі поп роіезі: 
2) (о рлчм) раздроблять; Ъ) (о вѣтрѣ) 
разогнать, разсѣять. 

(Ивоеавіо, бпіз,/. [бізсебо] 1) расхожде¬ 
ніе; 2) іегт. і. выраженіе мнѣнія сена¬ 
торами отходомъ въ ту или другую 
сторону; іп Саіооів зепіепііаш еяі 
і&сіа б. = согласились съ мнѣніемъ 
К.; аепаіив сопвиііат і&сіиш езі рег 
бізсез8Іопет. 

сіів008805, из, т. [бівсебо] 1) расга- 
ваніе, разлука; б. Іоп^іпдииз; 2) от¬ 
ступленіе, удаленіе, уходъ, тіііішп; 
3) разступленіе; б. соеіі = зарница, 

сіівоісііат, іі, іи. [бівсіпбо] 1) разрывъ, 
расторженіе, риЫісогит Гоебегшп; 
2) разлука, б. ішш, р. съ тобою; 
3) раздоръ, б. ас біввепзісь 

(ІІВОІПОІав см. Діяоіпуо* 
(іі-вошбо, всібі, всіззаш, 8. 1) разди¬ 
рать, разрывать, тевіет; Ь) ігор. 
расторгать, б. атісіііат, разомъ, 
вдругъ прекратить д.; 2) разсѣкать; 
б. соіет потасии (разрѣзать). 

бін-сід^о, сіпхі, сіпсіаш, 8. распоя¬ 
сывать, размазывать, распускать, 
ишісат; Ьото бівсіпсіаа, распоясан- 
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ный, съ распущенною туникою, 
отт. ігор. аівсіпсіив = а<Ц. небреж¬ 
ный, безпечный, легкомысленный, 

(іівоірііпа, ае, /. [бівсо] 1) ученіе, 
обученіе, наставленіе, ігабеге аіщиет 
аіісиі іп бівсірііпат, отдать въ уче¬ 
ніе; бівсірііпае с а из а шиііі а<і еоа 
сопсиггипі (чтобы учиться); гее 
даагшп бівсірііпа еві, предметы, к-ые 
преподаются; бівсірііпае (Даііѵ.) аііія 
евве = быть примѣромъ для дру¬ 
гихъ; 2) ученіе, система, сі. Зіоісо- 
гот, б. Лшегіна; Апаха^огав ассеріі 
аЬ Апахітепе бівсірііпат; 6) наука, 
^иіЬи8 бівсірііпів еі а ^шЪив аіі еги- 
бііив; б. тііііагіз, военная наука 
(см. 3); б. бісепбі, риторика; б.]игів 
сіѵіііа; 3) строгій порядокъ, дисци¬ 
плина, б. ботевііса, тШіагів; б. геі- 
раЫісае = устройство государства, 
государственныя учрежденія. 

йівеірИп&ЫНв, е, аф. [бівсірііпа] удо- 
бопреподаваемый. 

йіаоірйііц ае, /. [сіівсо] ученица, 
йіясірйіив, і, т. [(іізсо] ученикъ, 
йівеіввшц рагіср. гл. бівсіпбо. 
йівсійсіо, аі, в ши, 3. [бів-сіаибо] за¬ 

ключать особо, разрознить, разоб¬ 
щить, отт. — отдѣлить, раздѣлить, 
топе б. Аѵегпоа аЬ Неігііа. 

сіівоо, бібісі, — 3. 1) учиться, б. аіі- 
4піб аЬ аііцио, ариб аіщиеш; 2) 
узнавать, б. саиаат ех аІщио; б. 
Шит аЪіаве. 

сіів-обіог, бгія, адо. 1) разноцвѣтный, 
ві&шц Ъ) пестрый; 2) ігор. непохо¬ 
жій, б. аііспі; роёі. ѵевіія б. Гаііа 
те іа (несоотвѣтствующая), 

(іів-оопѵёпіо,-4. не согласовать¬ 
ся, не соотвѣтствовать. 

сИв-содио, хі, сішп, 3. разваривать. 
<1іяоог<ііа, ае, /. [біасога] несогласіе, 

раздоръ. 
сііаоогаібвив, аф\ [біасогбіа] сварли¬ 

вый. 
<Ііяоог<іо, 1* [біасога] 1) быть несоглас¬ 
нымъ, не ладить, б. въ раздорѣ, іііі 
бівсогбапі іпіег ае; б. сит аІщио; 2) 
не согласоваться, не соотвѣтствовать, 
ѵох б. аЬ огаііопе: б. геі аіісиі 

<Іівсогв, бів, оф. [бів-сог] 1) несоглас- 
• ный, Ьотіпев біасогбеа; гевроиаа іпіег 

&е б.; 2) непохожій, различный, Ьоті- 
пеа біасогбеѳ тогіЬоя еі Ііп^ша; роёі. 
Геіиа б. (двуобразный). 
Швогерапііа, ае, /. [біясгебо] разно¬ 

гласіе, несогласіе. 
йівсгѳрШо, опіа, /. [біясгеро] несо¬ 

гласіе. 
<1ів-огѳро, иі (аѵі), — 1.1) разногла¬ 

сить, не согласоваться, быть несо¬ 
гласнымъ, ІіЬіае бівсгерапі; Ргор. Гасіа 

е^ив б. сшп бісіів; бисев б. іпіег ее; 
Ъ) = разниться, различаться, б. а ге 
аіщиа; 2) ітрегѳ. бівсгераі = нѣтъ 
согласія, мнѣнія различны: б. іпіег 
аисіогев; б. бе Ша ге. 

дІвсгѳіив, см. бівоегпо. 
йі-вогГЬо, всгірзі, всгіріит, 3. см. бе- 

всгіЬо, 3, а и Ь. 
(Ияогітѳп, ІпІ8, ». [бізсегпо] 1) раз¬ 

стояніе, промежутокъ, б. бепііиш, 
между з.; био тагіа регіеииі бівсгі- 
тіое верагапіиг (= перешейкомъ); б. 
сотае, сгіпів, проборъ; ігор. а) раз¬ 
ница, различіе, гегшп, гесіі ргаѵіцие; 
Ьаиб іи та#по ропеге бівсгітіпе, не 
дѣлать большого различія; Ъ) сила 
распознаванія, способность разли¬ 
чать, іп ѵи1#о поп еві бівсгітеп; 2) 
ігор. рѣшительный моментъ, рѣше¬ 
ніе, гее тепіі іп бівсгітеп; а^еге, бѳ- 
бисеге гет іп бівсгітеп; б. регісиіі, 
рѣшит. минута опасности; гее ѵегаа- 
іив (еві) іп б., д. рѣшается (оружіемъ, 
сраженіемъ); Ъ) критическое положе¬ 
ніе, опасность, іііѳ Ьос тгуоге егіі іп 
бівсгітіпе; езае іп ашпто бівсгітіпе, 
быть въ величайшей опасности; б. 
ѵііае, сарііів; аббасі іп б. ѵеіегів Гогіи- 
пае, подверг, опасности лишить¬ 
ся — ; 3) то, что рѣшаетъ а) важ¬ 
ность, сопзіііа та#пі бівегітіпів; Ь) 
доказательство, бівсгітіпе арегіо. 

йіаогітіпо, 1. отдѣлять, біввітіііа іп¬ 
іег ве. 

йівогірііо, бпіа, /. въ нѣкот. издан. 
ем. бевегірііо, см. 2. 

сіів-сгйсіо, сильно мучить, аіщиет. 
(ІівоишЬо, сйЬиі, сиЬііит, 3. [біасиЬо] 

ложиться, возлегать; бівсишЬііиг = 
располагаются (вокругъ стола). 

<1І8-сйріо, іѵі, Ііит, 3, сильно желать. 
сіів-сшто, сисиггі или сиггі, сигвипц 8. 

бѣгать туда и сюда, бѣгать въ раз¬ 
ныя стороны, разбѣгаться, б. іп шигіа, 
рІеЬа б. іоіа игЬе; Хііиз б. іп веріет 
ога (раздѣляется); Гата б. (распро¬ 
страняется). 

сііваіігв&ііо, бпіа, /. [біасигао] бѣганіе 
туда н сюда. 

сіів-оигво, 1. поспѣшно бѣгать туда и 
сюда. 

«йвегогвив, ив, ш. [бівешто] бѣганіе 
туда и сюда; ѣзда взадъ и впередъ. 

сіівсив, і, т. дискъ, кружокъ металли¬ 
ческій или каменный. 

сіівсиввіо, бпіа, /. [біясиііо] потрясе¬ 
ніе. 

сіівсйііо, сивві, сиввшв, 8. [біа-циаііо] 
1) разбивать, раздроблять, разгром- 
лять, соіитпат, сариі, тигит; 2) ігор. 
разгонять, равсѣвать, шпЪгаа; воі б. 
пеЬиІат; 3) ігор. прекращать, уни- 
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ваясь къ чему: Д. отліа ѵоіиріаіе, Д. 
иіііііаіет Ьопевіаіе, ѵііат а<і сегіат 
гаііопів погтат; (1. зѳ а(і іД, диоД еві 
оріішит. 

сіігіто, Бті, етріит, 8. [Діѳ-ето] 1) 
разнимать, разобщать, раздѣлять, 
игЪв йитіпе Дігетріа; Д. савіга; Ъ) 
іегт. і. Д. зиіГга#іа, ІаЪеІІав = считать 
голоса (собств. таблички, на которыхъ 
въ собраніяхъ писали свое мнѣніе 
имѣвшіе право подавать голосъ); 2) 
прерывать, прекращать, б. ргоеНшп, 
соііодиіиш, атісШат; Д. Шет, соиіго- 
ѵегвіав, рѣшить споръ; <1. пирііав, 
сопвіііа (разстроить). 

йігіріо, приі, геріит, 8. [<іів-гаріо] 
1) разграблять, расхищать, грабить, 
игЬет, Дошит, Ъопа аііси^ив; 2) 
роёі. разрывать, раздирать на части, 
(1. шетЪга аіісищв; Дігірі едиів. 

сіігііав, 5іів, /. [Дігив] 1) ужасность, 
ужасъ, ошіпів, Діеі; 1) жестокость, 
тогііт. 

<11- или Дів-гитро, гйрі, гиріит, 8. 1) 
разрывать, разбивать, іша^іпев; Ъ) 
ігор. прерывать, расторгать, Д. аті- 
сіііаш; 2) Д. ее или Дігитрі, надры¬ 
ваться; ігор. Дігитрі Доіоге, іпѵіДі&, 
«изъ кожи лѣзть» выходить изъ се¬ 
бя отъ — ; Дігитрипіиг, шшт отпіа 
розве, выходятъ изъ себя отъ досады, 
что —. 

сіі-гио, гиі, гйіит, 8. 1) раэрушать, 
игЬет, тагов; Ь) (роёі.) Д. арпта, 
разогнать, разсѣять — ; 2) ігор. ра¬ 
зорять, Ьото (аеге) Дігиіив, разорив¬ 
шійся, обанкрутившійся^ шііев аеге 
Дігиіив = въ наказаніе лишенный 
жалованья. 

сііпів, асЦ. 1) ужасный, страшный, 
отеп, вотпіа, Іетрив; Ь) жестокій, 
Деа, поѵегса; 2) еиЬві. Дігае, агит, 
/. = а) страшныя предзнаменованія, 
оѣпипсіаііо Дігагит; Ъ) проклятія, 
Дігае ішргесагі аіісиі; с) (роёі.) І)ігае 
вогогев, Фурія. 

ВІ8, Ііів, т. = Ріиіо. 
<Иѳ, аф. см. сііѵѳв. 
сіів-оѳйо, сеѳзі, севвош, 8. 1) расхо¬ 
диться, раздѣляться, рори1и8 Д., Яи- 
тіДаѳ ДівсеДипі іп Диав рагіез; ігор. 
ДіѵІ8Іо аііега іп Ігев рагіев Д. (раздѣ¬ 
ляется); (роёі.) соеіит Д. = прояс¬ 
няется; 2) уходить, удаляться, Д. аЬ 
аіщио, ех сопсіопе, Д. іп віітав; Д. ех 
ЬіЬегпів, выступить изъ — ; Д. аЬ аші- 
сів, разстаться съ д.; Д. аЬ орри^па- 
Ііопе савігогиш, отказаться отъ — ; 
Д. аЬ аппів, положить оружіе; ігор. 
віпе Деігітепіо Д. (= отдѣлаться); 
вирегіог Дівсевзіі или ѵісіог Дівсеввіі, 
ушелъ, вышелъ = остался побѣдите¬ 

лемъ; Іапіа іпіигіа ішрипііа Д., — 
осталась безъ наказанія; 3) ігор. от¬ 
ступать, удаляться, уклоняться, Д. а 
6Де еі ^оаііііа; Д. а ге (отъ главнаго 
предмета рѣчи) Д. а ваа вепіепііа, 
отказаться отъ — , Д. ех (а) ѵііа, уме¬ 
реть; іегт. і. Д. іп аіісіцив вепіепііат 
= согласиться съ — ; Д. іп аііа отпіа 
= быть противнаго мнѣнія; см. Діз- 
севвіо, 2.; 4) Д. аЬ аІ^ио (аІЦиа ге) 
иногда = исключить кого (что): ^иит 
а ѵоЬів Дівсеввегіт (исключал васъ); 
^иит а ігаіето атоге ДівсеДо. 

сіівоѳріаііо, опІ8, [Дівсеріо] 1) раз¬ 
сужденіе, преніе, споръ, сит аіщио; 
2) разысканіе, изслѣдованіе, ѵегііаіів. 

сіівсеріаіог, бгів, т. и -Ігіх, ісів, /. 
[Дівсеріо] разбиратель, судья. 

(Ивееріо, і4 [Дів-саріо] 1) разбирать, 
разсуждать, Де іпге, Де сипсіів пе- 
^оііів; 2) разбирать, рѣшать, соп- 
Ігоѵегвіав; Д. іпіег аіщиов (быть 
посредникомъ, судьею); ігор. іп ипо 
ргоеііо отпіа Гогіипа геіриЫісае Дів- 
серіаіиг = вся участь р. зависитъ 
отъ одного сраженія. 

(1І8-оѳгпо, сгёѵі, егбіит, 8, 1) отдѣ¬ 
лять, раздѣлять, Д. Ьивііапіат а Вае- 
Ііса, топв Д. Алее еогит; отт. Дів- 
сгеіив = аф\ отдаленный; 2) раз¬ 
личать, Д. ]ив еі іщигіат, тегшп а 
іаіво. 

(іівоѳгро, рві, ріит, 8. [Дів-сагро] 1) 
разрывать, раздирать на части, раз¬ 
дѣлять, аій^иет, аигиш іп рагѵаа 
рагіев; апітив Дівсегрі поп роіеві: 
2) (о рѣчи) раздроблять; Ъ) (о вѣтрѣ) 
разогнать, разсѣять. 

дівееввіо, ошв,/. [ДівсеДо] 1) расхожде- 
ніе; 2) іегт. і. выраженіе мнѣнія сена¬ 
торами отходомъ въ ту или другую 
сторону; іп Саіопів вепіепііат еві 
іасіа Д. = согласились съ мнѣніемъ 
К.; вепаіив сопвиііит іасіит еві рег 
Дівсеавіопет. 

(іівоеввив, ив, т. [ДівсеДо] 1) расга- 
ваніе, разлука; Д. Іоп^іпдиия; 2) от¬ 
ступленіе, удаленіе, уходъ, тііііиш; 
3) разступленіе; Д. соеіі = зарница, 

сіівоісіішп, іі, т. [ДівсіпДо] 1) разрывъ, 
расторженіе, риЫісогит іоеДегат; 
2) разлука, Д. іиит, р. съ тобою; 
3) раздоръ, Д. ас Діввепвіо. 

сіівеіпоіив см. (Ивсіпдо. 
сП-воіпсІо, всІДі, всіззит, 8. 1) разди¬ 

рать, разрывать, ѵеаіет; Ъ) ігор. 
расторгать, Д. ашіеіііаш, разомъ, 
вдругъ прекратить д.; 2) разсѣкать; 
Д. соіет поѵасиій (разрѣзать). 

(Ив-сіодо, сіпхі, сіпсіит, 8. распоя¬ 
сывать, развязывать, распускать, 
Іипісаш; Ьото Дівсіпсіив, р&спонсан- 
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ный, съ распущенною туникою, 
отт. ігор. аіясіпсіия — пф. небреж¬ 
ный, безпечный, легкомысленный, 

йіяоірііпа, ае, /. [біасо] 1) ученіе, 
обученіе, наставленіе, ігабеге аіідиеш 
аіісиі іп бівсірііпат, отдать въ уче¬ 
ніе; біасірііпаѳ с а ив а тиііі а<і еов 
сопсиггипі (чтобы учиться); гее 
^иагшп біасірііпа еъі, предметы, к-ые 
преподаются; біасірііпаѳ (йаігѵ.) аііія 
евае = быть примѣромъ для дру¬ 
гихъ; 2) ученіе, система, сі. Зіоісо- 
гшп, сі. Атегіпа; Апаха^огаа ассеріі 
аЪ Апахітепѳ бізсірііпат; Ь) наука, 
^иіЪ^1в біясірііпіа еі а диіЬиа ѳіі еги- 
<іііав; (I тііііагів, военная ваука 
(ом. 8); б. бісепбі, риторика; <1. іигів 
сіуііів; 3) строгій порядокъ, дисци¬ 
плина, б. ботеаііса, тііііагів; сі. геі- 
риЫісае = устройство государства, 
государственныя учрежденія. 

(ИѳеірІілаЪШв, е, аф. [сіівсірііпа] удо- 
бо п реподаваемый. 

сіівоірйіа, ае, /. [біасо] ученица, 
сіівсірйіив, і, т. [сіівсо] ученикъ. 
Швоіѳвшц рагіср. м. бівсіпбо. 
гіівсішіо, ѳі, аит, 3. [біа-сіапбо] за¬ 
ключать особо, разрознить, разоб¬ 
щить, отт. = отдѣлить, раздѣлить, 
топа б. Аѵепхоа аЪ Неіѵііа. 

сіівоо, (ІісіТсі, — 8. 1) учиться, б. аіі- 
циіб аЪ аіщио, арисі аіщиеш; 2) 
узнавать, б. саиват ех аіідио; (I 
Шит аЪіаае. 

йів-ооіог, бгіа, аф. 1) разноцвѣтный, 
аі^па; Ь) пестрый; 2) ігор, непохо- 
жій, <І. аіісоі; роёі. ѵеаііа (1. Гаіів 
теіа (несоотвѣтствующая), 

(іів-сопѵѳпіо,-4. не согласовать¬ 
ся, не соотвѣтствовать, 

сіів-сддио» хі, сіиш, 3. разваривать. 
сИаоог&а, ае, /. [сіівсога] несогласіе, 

раздоръ. 
(Шоогсіібвая, аф. [сІівсогсііа] сварли¬ 

вый. 
йІвоогйо, 1» [сііасога] 1) быть несоглас¬ 
нымъ, не ладить, б. въ раздорѣ, іііі 
сііасогсіапі іпіег ае; б. сот аІі^ио; 2) 
не согласоваться, не соотвѣтствовать, 
уох б. аЬ огаііопе; б. геі аіісиі. 

(іівсогб, біа, оф*. [бів-сог] 1) несоглас- 
• ный, Ьотіпеа біасогбев; гсаропаа іпіег 

ее <1.; 2) непохожій, различный, Ьоті- 
пеа біасогбев тогіЪиа сі Іш&иіа; роёі, 
{еіив б. (двуобразный). 

сИвогерапШц ае, /. [біасгебо] разно¬ 
гласіе, несогласіе. 

йібегѳраііо, бпів, /. [біасгѳро] несо¬ 
гласіе. 

<1ів-огдро, иі (аѵі), — 1. 1) разногла¬ 
сить, не согласоваться, быть несо¬ 
гласнымъ, ііЬіае бізсгерапі; ігор, Гасіа 

е^иа б. сит бісііа; бисеа б. іпіег ее; 
Ъ) = разниться, различаться, <1. а гѳ 
аіщшц 2) ітрегз. (іівсгераі = нѣтъ 
согласія, мнѣнія различны: (1. іпіег 
аисіогеа; (1. <1е іііа ге. 

сіівсгѳіив, см. сіівсѳгпо. 
Ш-вогіЪо, асгіраі, всгіріит, 3. см. бе- 

асгіЬо, 3, а и Ъ. 
Швогітѳп, Іпіа, п. [біасегпо] 1) раз¬ 

стояніе, промежутокъ, б. беиііит, 
между з.; био тагіа регіепиі біасгі- 
тіпе аерагапіиг (= перешейкомъ); б. 
сотае, сгіпіа, проборъ; ігор. а) раз¬ 
ница, различіе, гегит, гесіі ргаѵідие; 
Ъаиб іп та#по ропеге біасгітіпе, не 
дѣлать большого различія; Ь) сила 
распознаванія, способность разли¬ 
чать, іп ѵиідо поп еаі біасгітеп; 2) 
ігор. рѣшительный моментъ, рѣше¬ 
ніе, гев тепіі іп бівсгігаеп; адеге, бе- 
бпсеге геш іп біасгітеп; б. регісоіі, 
рѣшит. минута опасности; геа ѵегва- 
іиа (еві) іп б., д. рѣшается (оружіемъ, 
сраженіемъ); Ъ) критическое положе¬ 
ніе, опасность, Ше Ьос такого егіі ід 
бівсгітіае; ѳаае іп ашпто біасгітіпе, 
быть въ величайшей опасности; б. 
ѵііае, саріііа; аббисі іа б. ѵеіегіа іогіи- 
пае, подверг, опасности лишить¬ 
ся — ; 3) то, что рѣшаетъ а) важ¬ 
ность, сопзіііа тадпі біасгітіпіа; Ь) 
доказательство, біасгітіпе а ре По. 

(Ласгітіпо, 1. отдѣлять, бІ88Іті1і& іп- 
іег ае. 

(ІівсгірЦо, бпів, /. въ нѣкот. нздап. 
ем. бевсгірііо, см. 2. 

сіів-сгйсіо, 1. сильно мучить, аіідает. 
сгівоитЪо, сйЬиі, сиЪііит, 3. [бівсиЪо] 

ложиться, возлегать; біаситЬііиг = 
располагаются (вокругъ стола). 

<ііз-сйріо, Іѵі, Кит, 3. сильно желать. 
<1І0-ешто, сисиггі или сиггі, сигвшп, 3. 

бѣгать туда и сюда, бѣгать въ раз¬ 
ныя стороны, разбѣгаться, б. іп шигіа, 
рІеЬа б. іоіа игЬе; №1иа б. іп аеріет 
ога (раздѣляется); Гата б. (распро¬ 
страняется). 

йівсогв&ііо, бпів, /. [біаспгво] бѣганіе 
туда и сюда. 

(Ив-сигво, 1. поспѣшно бѣгать туда н 
сюда. 

сНвоигвив, ив, ш. [біѳсагго] бѣганіе 
туда и сюда; ѣзда взадъ н впередъ. 

сіівсив, і, т. дискъ, кружокъ металли¬ 
ческій или каменный. 

сіівоиввіо, бпів, /. [бізсиііо] потрясе¬ 
ніе. 

бівойііо, сиааі, сиааит, 8. [біа-циаііо] 
1) разбивать, раздроблять, разгром- 
лять, соіішшат, сариі, тигит; 2) ігор. 
разгонять, разсѣвать, ишЬгав; воі б. 
пеЬиІат; 8) ігор. прекращать, унн- 
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чтожать, <1. бівсеріаііопет, регісиіпт; 
гев еві бівсивва, д. не состоялось. 

(ІІвѳгіе, а4ѵ. [бівегіив] 1) ясно, обстоя¬ 
тельно; 2) краснорѣчиво. 

бі&егіпв, аф. 1) ясный, обстоятельный; 
ѵегЪа, огаііо, еріяіоіа; 2) краснорѣчи¬ 
вый, Ьото, огаюг. 

(ІІЯІОІО — (ІІВ^ІСІО. 
(ОДѳоІив, рагіср. и. бціісіо; 2) сиЦ. 
разбросанный, разсѣянный, аебійсіа. 

(ОДіоіо, #сі, іесішп, 3. [бів-іасіо] 1) 
разбрасывать, тетЬга; ігор. <1. респ- 
піат, растратить д.; 2) разгонять, раз- 
сѣвать, пиЬеа, паѵев, рЬаІап&ет Ъо- 
вііит; роН. бівіесіа сотая, съ распу¬ 
щенными волосами; 2) ігор. уничто¬ 
жать, разрушать, <1. агсеш а іопба- 
тепіів, віашав, сопвіііа (Іосія. 

йОДсшеІе, адл. [бфапсіив] раздѣльно, 
отдѣльно. 

(Ив^ипоио, ошв, /. [(Ия]ип^о] разобще¬ 
ніе: 1) разлученіе, разлука, б теогшп, 
р. съ—; Ъ) ігор. различіе, несходство, 
апітопни; 2) іегт. і. сочетаніе пред¬ 
ложеній безъ союзовъ, н&пр. рорпіоя 
К. Китапііат беіеѵіі, СагіЬа#іпет 
вивіпііі, или Ъ) посредствомъ союзовъ 
раздѣлит. апі еііат, аиі поп еіс. 

(Іівіипоііуив, аф. [«Ифн^о] раздѣли¬ 
тельный. 

сИвзапсШв, рагіср. гл. <1ів^ілп^о; 2) оф. 
отдаленный, Іоса (ВДипсІіваііпа; Ъ) не- 
находящійся въ связи, различный, 
противоположный, піЪіІ еві аЪ еа со* 
^ііаііопе бівіопсііив; с) отрывистый, 
огаііо. 

(Иа-Зипдо, ішіхі, ^псіит, 3. 1) разоб¬ 
щать, отдѣлять, Йшпеп Шиб б. Сарра- 
босіат аЪ Агтепіа; Ъ) б. Ъоѵев, іи- 
тепіа, распрягать; 2) ігор. удалять, 
отклонять, отвлекать, аіщиет аЪ аіі- 
дио, аЪ аіісгцив ашісіііа; б рорпіот а ‘ 
аепаіп = нарушить доброе согласіе 
между — ; Ь) различать, не смѣши¬ 
вать, б. іпзадіат а Гпгоге. 

(1І&-ра1ог, 1. (іероп. повсюду бродить. 
<1іб-р&ш1о, — вит, 3. распростирать. 
(Ив-р&г, &гів, оф. неравный, несход¬ 
ный, различный, ѵігіЬив біарагев; шо- 
геа, віибіа. 

(Ш-рагШѳ, е, аф. = бівраг. 
бІв-раго, 1. разлучать, раздѣлять; отт. 

яиЫі. бівраг&іиш, і, п. противополо¬ 
женіе (въ ритор). 

<Ив-рѳ11о, рйіі, риівит, 8. разгонять, 
разсѣвать. 

(Иврѳшіішп, іі, ». [бія-репбо] лишній 
расходъ, убытокъ, віпе бапшо еіб.; б. 
?асеге, понести убытокъ; роёі. б. то- 
гае, потеря времени. 

АіврѳпнОДо, бпіа, /. [біврепво] 1) раз¬ 
дача, раздѣленіе, б. шоріае, р. незна¬ 

чительнаго запаса (хлѣба); 2) строгое 
распредѣленіе, раскладка, отт. = 
управленіе, завѣдываніе, б. аегагіі, 
ресшііае, аппоп&е; 3) должность упра¬ 
вителя, управляющаго, ге^іа, у царя. 

(Цврѳпа&іог, Згів, т. [біврепво] упра¬ 
вляющій, управитель, казначей. 

<Ш-рѳпао, Ѣ [бів-репбо, собств. рол- 
отеѣшивать] 1) распредѣлять (соот¬ 
вѣтственно, соразмѣрно), ашшхп ііа 
біврепваѵіі, аі — ; 2) раздавать, па¬ 
тов, овсаіа рег паіов; 3) распоря¬ 
жаться, завѣдывать, гев ботевіісав, 
ресопіат; б. тісіогіат ж дѣлать рас¬ 
поряженія по случаю побѣды. 

(ИврѳМШо, бпів, /. [біврегбо] разоре¬ 
ніе, уничтоженіе. 

<Ив-рѳМо, бібі, біішп, 3. разорять, 
уничтожать. 
Шв-рѳгѳо, регіі, 4. погибать, пропа¬ 
дать. 

Оіврѳгво, ві, ват, 8. [бів-враг$о] 1) 
разсыпать, разсѣвать, разбрасывать, 
тетЬга рег адгов; тШіев біврегві; 
2) распространять, гшпогет; ѵиІ#иі 
біврегвегаі = разнёсся слухъ въ на^ 
родѣ 

(Иврбгве, обе. [біврегбо] разсѣянно, 
тамъ и сямъ. 

сііврегвіо, бшв, /. [біврегбо] разсѣяніе, 
уничтоженіе. 

(ііврѳгвив, рагіср. и. біврегбо. 
(Иврѳгііо, 4. иногда дероп. -іог,4. (бів- 

рагііо] 1) распредѣлять, раздѣлять, 
размѣщать, ехегсііит рег орріба, іі- 
гопев (рекрутъ) іпіег Іе^іопев; 2) раз¬ 
давать, ресопіат ^ибісіЪи8, сіЬат вег- 
ѵія. 

дівріоіо, врехі, вресіит, 8. {сіів-вресіо] 
1) открывать глаза, Ератшопбав иі 
ргітат біврехіі, циаевіуіі — ; 2) уви¬ 
дать, усматривать, гехп; ТЬиІе ѳаі бі- 
вресіа; Ъ) разбирать, видѣть, біврісеге 
поп роввшп; 3) ігор. внимательно раз¬ 
сматривать, разбирать, гев Котапав; 
Ь) понимать, постигать, б. ѵегшп; 
4иіб ѵеііі, поп біврісіо. 

йіврііоѳо, соі, сііат, 2. [бів-ріасео] не 
нравиться, аіідоіб б. аіісаі, ие нра¬ 
вится, непріятно кому; б. віЬі, быть 
недовольнымъ самимъ собою. 

<1івр16<1о, ві, вит, 8. [бів-ріаибо] раз¬ 
рывать, взрывать. 

<1і-врд1іо, 1. разграблять, расхищать. 
<ІІБ-рдпо, ровйі, ровііот, 8. 1) разста¬ 
влять, располагать, размѣщать, тііі- 
іев іп тогів, ргаевібіа аб прав; 2) 
распредѣлять, приводить въ поря¬ 
докъ, ІіЬгов Нотегі, сотав; 3) ігор. 
приноравливать, приспособлять, бів- 
ровіи аб Ъопогет віибіа; б сопвіііа 
ш отпет іогіодат. 
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(Инроиііе, адѵ. [біяровііда] въ порядкѣ» 
ШвровШо, бпів, /. [бівропо] размѣще¬ 
ніе, расположеніе, правильное рас¬ 
предѣленіе. 

сііяроаііог, бгія, т. [бівропо] распре¬ 
дѣлитель, распорядитель. 

<1івровІ1ив, ив, т. = біяровіііо. 
(Шрояііив, рагіср. іл. (Іівропо; 2) адо. 
надлежащимъ обрааомъ расположен¬ 
ный, распредѣленный; Ъ) ѵіг б., хоро¬ 
шо налагающій свои мысли. 

йів-рипдо, пхі, псішп, 8. собсте. 
размѣчать точками, опт. а) раздѣ¬ 
лять, Ъ) разбирать; б. гаііопеа ассер- 
іогит еі ехрепвогош, повѣрять при¬ 
ходъ и расходъ. 
ШвриіаЪШв, е, адо. [бівриіо] о чемъ 
можно спорить, разсуждать, спорный. 

(ЫвриШбо, бпів, /. [Шзриіо] преніе, 
разсужденіе, изслѣдованіе. 

<1іариІ&іог, огів, т. [сііариіо] разсуж¬ 
дающій, спорящій, изслѣдователь. 

(ІІярйІо, 1. толковать, разсуждать, спо¬ 
рить, тиііа, (іе ге аІЦаа, сит аіщио. 

(Іівдаіга, віѵі, вііит, 8. [бів^иаего] 
разыскивать, изслѣдовать. 

<ИіщиІяШо, бпів, /. [б^иіго] розыскъ, 
изслѣдованіе. 

діигшпро, см. (іігшпро. 
<1Ів~еѳсо, сиі, сіит, 1. разсѣкать. 
(Ив-ѳепііпо, 1. 1) разсѣвать, разсы¬ 
пать, аііциіб; 2) ігор. распространять, 
таіиш. 

сИнвбпвіо, бпів, /. и роёі. -вив, ив, т. 
[біввепііо] 1) разногласіе, несогласіе, 
тіег Ьотіпев бе ]иге; 2) раздоръ, б. 
сгѵііев. 

біявѳпі&пѳив, адо. [біввепііо] несоглас¬ 
ный, геі аіісиі, съ чѣмъ. 

(Іів-веіШо, ві, вит, 4. 1) не согласо¬ 
ваться, быть несогласнымъ, сот (аЬ) 
аіщио; Ші іпіег ее біввепііипі; роН. 
б. сопбіІіопіЪия, не соглашаться на 
условія; Ь) = жить въ несогласіи, ж. 
въ раздорѣ; 2) не быть согласнымъ, 
противоречить, ѵоіипіав б. сит всгіріо, 
тііаб. огаііош. 

<Ш-вёріо, рві, ріит, 4. разгораживать, 
отдѣлять. 

<ііииерішп, і, п. [бівверіо] разгородка, 
перегородка. 

йіввѳгеп&воіі, Ітіі, — 8. [бія-вегепив] 
небо начинаетъ прояснивать, прояс¬ 
няется. 

1. Шмего, вйуі, віішп, 8. разсаживать, 
разставлять, іаіеав. 

2. <Іів-вёго, вегиі, вегіпт, 8. 1) изла¬ 
гать, аіідиіб рІигіЪив ѵегЬів; 2) по¬ 
дробно говорить, разсуждать, сот аіі- 
Чио бе апітогат іттогіаіііаіе. 

(ІіивегШбо, бпів, /. [біввего] наложе¬ 
ніе, разсужденіе. 

(ИввегИо, бпів, /. [біввего] разложеніе. 
4ІВ&ѲГІО, 1. = біввего, гиі еіе. 
(ИввМѳо, вббі, всввит, 2. [бія-вебео; 

собсте. сидѣть врознь] 1) быть отда¬ 
леннымъ, отстоять, находиться дале¬ 
ко, савігів, отъ лагеря; 2) ігор. не со¬ 
гласоваться, быть несогласнымъ, ід- 
іег ее, сот а1щио, (роёі.) аіісиі; Ь) не- 
сходствовать, отличаться, повіга поп 
біваібепі а Регіраіеіісів; всгіріпт б. а 
вепіепііа (протнворѣчить); 3) (роёі.) 
іо$а б. ітраг = не впору. 

(Иввідішп, іі, п. [біавібео, 2] разладъ, 
раздоръ. 

діввШо, ііпі, оИит, 4. [бів-ваііо] трес¬ 
каться, лопаться. 

(Іів-вішШв, е, адо. непохожій, несход¬ 
ный; б. іиі иди ііЪі, непох. на тебя; 
біввітііеа іпіег ее. 

біввітШіѳг, адѵ. [біввітііів] несходно, 
различно. 

йідеітіііішіо, іпІ8, /. [біввітііів] не¬ 
сходство, различіе. 

(Иввітиі&піег, адѵ. [біввітоіо] 1) 
скрытно, тайно; 2) притворно. 

(Ііваітиі&пііа, ае,/. [біввітиіо] при¬ 
творство. 

(ііввіхшііаііо, бпів, /. [біввішиіо] 1) 
скрываніе; іи біявітиіаііопет аиі, 
чтобы не быть узнаннымъ; 2) при¬ 
творство, лицемѣріе; Ъ) иронія. 

(Иввітиіаіог, бгів, т. [біввішиіо] 1) 
скрывающій, утайщикъ; 2) притвор¬ 
щикъ, лицемѣръ. 

<Ш-вІтй1о, 1. [дѣлать непохожимъ] 1) 
не показывать вида, скрывать, аіі- 
^шб, обіиш впит; (роёі.) біввітиіаі 
вѳ, показываетъ себя инымъ, не хо¬ 
четъ, чтобы его узнали; біввітиіаі 
бейт, не показываетъ, что онъ б.; 2) 
(рѣдко) не обращать вниманія, оста¬ 
влять безъ вниманія, б. сопвопапіев, 
сопвпіаіиш аіісгдив. 

(ИадіраЪШі, е, адо. [біввіро] 1) легко 
раздѣляющійся; 2) л. распространяю¬ 
щійся. 

(Июіраііо, бпів, /. [біввіро] 1) разсѣя¬ 
ніе, расхожденіе, сіѵіит; 2) раздро¬ 
бленіе, ргаебае; Ъ) (л ритор.) разло¬ 
женіе. 

(Нввіраіив, рагіср. и. біввіро; 2) адо. 
несвязный, не представляющій над¬ 
лежащей связи, огаііо; огаіог б. не 
соблюдающій иадлеж. связи; Ъ) без¬ 
порядочный. 

йіміро, Ь 1) разсыпать, разбрасывать, 
аіщиіб; Ъ) разсѣвать, Ьовіев; ігор. б. 
сигав; 2) распространять, йипат; і#пія 
ее б.; Ьейит біввіраіит, война вед. 
въ разныхъ мѣстахъ; 3) разрушать, 
уничтожать, геііциіав геіриЫісае; апі- 
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шив поп біввіраіиг; б. раігітопішп, 
геш іатШагет (промотать), 

йіввііив, см. йіввѳго. 
(ІіввооіаЪШв, е, аф. [«ііввосзо] 1) несо- 

гласнмый, несоединимый, гее; 2) не¬ 
обходительный. 

сііввооіаііо, бпів, /1 [сіізаосіо] 1) разъ¬ 
единеніе, разлученіе; 2) антипатія, 

сііввдоіо, 1. 1) разъединять, разлу¬ 
чать, раздѣлять, Ъотшев; (1. апішов 
сіѵіит, нарушить согласіе между гр.; 
(і. атісіііав, прекратить д.; 2) отдѣ¬ 
лять, санваш виат, Іе&іопет а Іедіопе. 

сІіввоШЪПів, е, аф. [біввоіѵо] удобо- 
разрѣшнмый, — растворимый. 

(Ііѳвоійіб, адѵ. [біввоіиіив] 1) несвяз¬ 
но, (Псеге; 2) небрежно; 3) (въ рит.) 
безъ соединительныхъ частицъ. 

(ІІявоІгШо, бпів, /. [бів-воіѵо] 1) раз* 
* ложеніе, разрушеніе; іі. паіигае = 
смерть; 2) ігор. а) уничтоженіе, 1е- 
#шп; Ъ) опроверженіе, сгітіпит; с) 
небрежность, нерадѣніе, гешізаіо апі- 
ші ас 4.; д) (въ ритор.) опущеніе сое¬ 
динительныхъ частицъ, 

сііввоійіив, рагіср. и. «іізваіѵо; 2) аф. 
небрежный, нерачительный, б. іп Іап- 
іів геірпЫісае регісиПз; б. іп ге іаіпі- 
Ііагі; Ь) распутный, безпутный, або- 
Іевсепз, ѵііа; с) (въ ритор.) дурно свя¬ 
занный, несвязный, небрежный, $е- 
ппв огаііопів біввоіиішп. 

СІІ8-ВОІѴО, воіѵі, воійіпт, 3. 1) развя- 
вывать, распускать, разлагать, <1. по- 
(іиш, развяз. узелъ; б. ропіет = раз¬ 
рушить мостъ; ѵеіпвіаѳ, Іетрѳвіав б. 
паѵет; Ъ) ігор. прекращать, уничто¬ 
жать, атісіііаш, Іедев, бівсірііпат; 2) 
растворять, разжижать, гевіпат; б. 
аев, растопить мѣдь; 6) ігор. опровер¬ 
гать, б. сгішіпа, сгітіпаііопет; 3) = 
заплатить, рссипіат аіісиі, аез аііе- 
шіт, долгъ, тиііат, пеню. 

(И 8-во по, пиі, пііит, 5ге, 1/ разногла¬ 
сить, не согласоваться. 

(ііввдпив, аф. 1) разногласный, несо¬ 
гласный, нестройный, сіатог, тосев; 
2) различный, ^епіев б. вегтопв еі 
шогіЬив. 

(Ііѳ-ѳогв, (І8, аф. не имѣющій ничего 
общаго (съ кѣмъ), отдѣльный, 

сіів-виасіѳо, аі, вит, 2. отсовѣтывать, 
отговаривать. 
Шввиавіо, бпів, /. [біввиабео] отсовѣ- 

тываніе. 
сііявиавог, огів, т. [біввиабео] отсовѣ- 
тыватель. 

(Цв-виатіог, йероп. 1. разцѣлов&ть. 
сііввиііо, 1. [біввіііо] разорваться, лоп¬ 
нуть. 

йів-вио, виі, Ніит, 8. (собсте. распары¬ 
вать) 1) раскрывать, 8іпит; 2) ігор. 

мало» по* молу расторгать, прекра¬ 
щать, атісіііав. 

йівайро, 1. = біввіро, 1. 
йіві&пііа, ае, /. [бівіо] разстояніе; 

ігор. различіе, разность. 
бів-іѳпсіо, бі, Іит, 8. 1) растягивать, 
ЪгасЬіа, асіет; Ъ) расширять; отт. 
(ро#.)=наполнять, иЬега, сеііав пео- 
Іаге; 2) раздѣлять, развлекать, б. со- 
ріав Ьоеііпт, развлечь непріятеля, за¬ 
ставить его раздѣлить свои силы; б. 
сигав Ьотіппт іп био Ъеііа; б. апі- 
тит аіісфив, заставить кого коле¬ 
баться. • 

1. Швіепіив, рагіср. и. біѳіепбо; 2) аф. 
полный, бівіепіае Іасіе сареііаѳ. 

2. сіівіепіив, рагіср. и. бівііпео; 2) аф. 
занятый, шиііів пе^оіів, мн. дѣлами 
въ одно н то*же время. 

(іів-іогтіпо, 1. разграничивать, отдѣ¬ 
лять. 

сіівгіііо, 1. въ нѣкот. издан, вм. безііі- 
1о, 1. 

сіівііпоіб, айѵ. [бівітсіив] съ надле¬ 
жащимъ раздѣленіемъ, отпи — ясно, 
опредѣленно. 

(іівііпоііо, бпів, /. [бівііпрто] 1) раз¬ 
дѣленіе, различеніе, распознаваніе, 
Ъагит гегшп б. еві Гасііів; 2) (оЪ^есі.) 
различіе, разность, циае еві б. іпіег 
іііа? 3) (то, что отличаетъ, отличіе) = 
блескъ, украшеніе, б. воіів, б. сіѵііа- 
ііз; 4) (въ ритор.) а) раздѣленіе, Ь) 
разнообразіе. 

(Іівііпеілів, из, т. = бівііпсііо, 2. 
йІ8ііпойі8, рагіср. іл. бівііп^ио; 2) аф*. 

надлежащимъ образомъ распредѣлен¬ 
ный, ѵііае #ешів; Ь) ясный, опредѣ¬ 
ленный, вегто, огаіог; с) разнообраз¬ 
ный, асіев. 

(Іівіппео, пиі, іепіию, 2. [бів-іепео, 
собсте. держать врознь] 1) раздѣлять, 
Йишеп б. Іѳ^іопев, ІвіЬшив б. Ггеіа; 
ігор. биае вепіепііае б. вепаіит; 2) 
занимать, аіщпеш гоиШв пс^оііів, мн. 
дѣлами въ одно и то-жѳ время; отт. 
Ъ) — заставить (кого) раздѣлить, раз¬ 
дробить свои силы, б. ге^ет апсірііі 
ргоеііо; б. соріав Ъовііит; тапив біз- 
ііпепбае саиѳа, чтобы раздѣлить силы 
войска; с) мѣшать, замедлять, пре¬ 
пятствовать, расет; біаііпегі поѵів іе- 
&іЪиз; бівііпеог, циотіпив Шиб Га- 
сіат. 

(Ц-вИп^ио» вііпхі, вііпсіит, 8. (собсте. 
точками отмѣчатьу отдѣлять) 1) от¬ 
дѣлятъ, раздѣлять какъ слѣдуетъ, б. 
огаіогит $епѳга аеШіЬив, б. ѵегвит; 
Ъ) строго различать, ѵега а Гаівіз; 2) 
испещрять, а) укращать, соѳішп бі- 
вііпсіит віеііів; Іііога бізііпсіа Іесііа 
еі игЫЬиз; Ь) придавать разнообразіе 
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разнообразить, Ьівіогіат ѵагіеіаіе 1о- 
согат. 

<Іі-віо,-1. 1) раз стоять, отстоять, 
удаленныхъ быть, аЬ а1цио1осо;1штев 
бівіапі іпіег ее; 2) разниться, разн¬ 
ствовать, <1. аЬ аіщиа гѳ и (роёі.) аіі- 
сиі геі; іііі бівіапі іпіег ее. 

(і1в-іог(іиео, іогві, іогіит, 2. 1) выво¬ 
рачивать, искривлять; 2) ігор. изму¬ 
чивать. 

(ІІвіогііо, ошв, /. [бівіогдпео] искри¬ 
вленіе, выворачиваніе. 

сіійіюгіив, рагіср. іл. бівіогдиео; 2) ад#. 
а) уродливый, Ьото; Ъ) ігор. исковер¬ 
канный, превратный, странный, до¬ 
пив бісепбі. 

<іів*г&оио, бпів,/. [бівігаѣо] 1) растор¬ 
женіе, разлученіе; 2) разладъ, несо¬ 
гласіе, <1. поЬів еві сит іугаішів; 3) 
прерываніе, нарушеніе, Ьагит ѵоіир- 
іаішп. 

<ІІ8-іг&ЬО', хі, сіит, 8. тянуть, влечь 
въ разньін стороны: 1) раздроблять, 
раздѣлять, асіев бівігаЬііиг; Ъ) раз- 
сѣвать, разлучать, ^ио8 Гидо бів- 
ігахіі; с) ігор. раздѣлять (касатель¬ 
но силы, интереса, вниманія) б. гет- 
роЫісат, огаіогів іпбивігіат іп ріи- 
га віибіа; бівігаЬшііиг іп сопігагіав 
рагіев; б. апітит аііси^ив, заставить 
кого колебаться; бівігаЬі, колебаться, 
быть въ нерѣшимости; д) раздроб¬ 
лять, распродавать, Ъопа, адоов, іп- 
вігшпепіит гедоі сиНив; 2) разры¬ 
вать, б. ваха, ѵаііит, таіегіат (раз¬ 
ломать, разбросать), б. сотат, рас¬ 
трепать в.; Ъ) ігор. расторгать, та- 
ігітопіит, восіеіаіет; (і. гет, раз¬ 
строить д., помѣшать д.; с) прекра¬ 
щать, сопігоѵегвіав; д) разссоривать, 
Саевагет еі Ротреішп, со!1е#іа; бів- 
ігаѣі сит аіщио, поссориться съ 
кѣмъ; 3) отвлекать, отрывать, пе- 
сезвііав Шиш а те б.; б. аіциет а 
сотріехп виогит, исторгнуть изъ 
объятій —; <1. аііфіет аЬ аіісрю, уда¬ 
лить, отклонить отъ кого. 

<Іів-*гіЪио, Ьпі, Ъаіиш, 3.1) раздѣлять, 
соріав іп ігев рагіев; б. паѵев Іедоіів, 
разд. между —; 2) распредѣлять; 
б. Ггитепішп сіѵііаііЬив (доставку 
хлѣба); Ъ) = размѣщать, тііііев іп 
Іедоопев, Іеропев іп ріигев сіѵііаіев. 

сНв&іЪйІе, адѵ. [бівігіЪио] въ стро¬ 
гомъ порядкѣ. 

<ІІв1хіЬи1;іо, бпів, /. [біаігіЬио] раздѣ¬ 
леніе, распредѣленіе. 

(Іівіаіоідів, см. сНйітіпво. 
<1і-вІГІПвО, ВІЛПХІ, 8ІГІСІПШ, 8. 1 )роёі. 

растягивать, распяливать; 2) (чаще) 
развлекать, заставить (кого) раздѣ¬ 
лить свои силы, свое вниманіе, б. 

т 
Потапов орридоаііопе ріигіит сіѵі- 
Іаіит; бівігісіі апсірііі сопіепііопе; 
аб бІ8Ігіпдопбоз Ьовіев, для развле¬ 
ченія непріятельскихъ силъ, 

сіівйііі, см. йШего. 
(іівіигЬаІіо, бпів, /. [бівіигЪо] разру¬ 
шеніе. 

(Іів-ѣигЪо, 1* 1) разгонять, сопсіопет; 
2) разрушать, бошшп, орега; ігор. 
б. восіеіаіет, сопсогбіат. 

сіі&уІІаЬив, ад$. двухсложный, 
сіііѳ, см. йіуѳв. 
(Шевсо,-3. [бів, біѵев] дѣлаться 

богатымъ. 
йіііЬугатЬіопв, аде. къ диѳирамбу 

относящійся, б. роёта, диѳирамбъ. 
сШЬуг&тЪиѳ, і, ж. диѳирамбъ, гимнъ, 

(первоначально въ честь Вакха). 
дШо, бпів, /. (или бісіо) господство, 
власть, Ьаес ге#іо Гиіі біііопів ге^іае, 
находилась подъ властью ц.; Гасеге 
ге^іопет біііопів ви&е, подчинить 
своей власти; ѵепігѳ іп біііопет аіі- 
си)‘ив, покориться кому. 

(Ііііог, біііввішив, см. сііуѳв. 
(іііо, 1. [бів, біѵев] обогащать. 
<Ііи, асіѵ. [сотр. -ііив, вир. -іізвіте: отъ 

біив = біев] 1) долго, іііе ѵиіі б. ѵі- 
ѵеге; Ь) долгое время = давно, ]ат 
біи со^ііапз Ьеіішп; 2) посіи біидие 
или біи поение, днемъ и ночью, 

(ііигшів, абу. [біив = біев] дневной, 
сіЬав, ІаЬог; отт. тЬяі. 1) біигпа, 
бгит, п. = асіа біигпа, см. асіа, Ь.; 
2) біитит, і, п. а) дневная порція; 
Ь) дневникъ, журналъ, 

сііив, аф. см. йіуив. 
(Ііиііпив, аде. [біи] продолжительный, 

долговременный, слишкомъ долгій. 
сИиІіив, см. (Ии. 
сНийигпѳ, асіѵ. [біиіигпив] долго, про¬ 
должительно. 

сііиіхігпіі&в, 51ів, /. [біиіигпив] про¬ 
должительность, долговременность. 

(ИиШгпив, аде. [біи] продолжитель¬ 
ный, долгій, Ьеііиш, оЬвібіо. 

(Н-тагіоо, 1. растягивать, распяли¬ 
вать. 

(ІІ-тѳІІо, ѵеШ (ѵпіві), ѵиівит, 3. 1) 
разрывать, расторгать, аІЦшб; Ъ) 
ігор. прерывать, вотпит, атіеіііат; 
2) отрывать, отторгать, б. НЪегов а 
сотріехи рагепіит, вырвать изъ объ¬ 
ятій —; ігор. б. аіциет аЬ аіцио, 
а ѵоіиріаіе. 

сіі-уепсіо, бібі, бііпт, 8. продавать 
порознь, по частямъ, Ьопа ргае- 
баш. 

<И-ѵѳгЪёго, 1. 1) разбивать; 2) роёі. 
= раздѣлять. 

(ііуѳгЬішп, іі, п. [бів-ѵегЪиш] разго¬ 
воръ. 
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бітѳгвѳ, аЛѵ. [біѵег8ия1 1) въ разныя 
стороны, 1е#юпагіі а. ІепбеЪапІ; 2) 
въ разныхъ мѣстахъ, тамъ и сямъ, 
согрога б. іасеЬап^ В) ігор. различ¬ 
нымъ образомъ, различно, <1. аісеге. 

біѵегвіі&в, Ііів, /. [біѵегвив] 1) про¬ 
тивоположность, противорѣчіе, тіга 
ё. паіигае; Ъ) разногласіе, аисіогит; 
2) разность, различіе, сіЪопіш, Ііп- 
#иагшп. 

біѵѳгвогіит, въ нѣкот. издан, вм. бе- 
ѵегвогіит. 

біѵегвив, оф. [біѵегіо] въ другую сто¬ 
рону направленный, ііег а.; біѵегві 
ш&іипі, аѣеипі, — одинъ въ эту, 
другой въ другую сторону; біѵегві 
ри#пап1, Ьеііит ^египі, — одни здѣсь, 
другіе тамъ; отт. 1) разный, раз¬ 
личный, біѵегві Ьошіпез; <і. аЪ аііцио, 
роёі. аіісаі геі; іп біѵегвит аисіогев 
ІгаЬипІ = несогласны; 2) противопо¬ 
ложный, Шив; био біѵегва ѵіііа (аѵа- 
гіііа еі Іихигіа); б. геі аіісиі; б. Гасііо, 
асіев, противная сторона; іп біѵегваш, 
на другую сторону; ех біѵегво, на 
противоположной сторонѣ; 3) ігор. 
біѵегвив апіші, колеблющійся; теіп 
еі іптібій б. аиііиг (== не знаетъ, на 
что рѣшиться). 

біѵѳгіісиіит, см. бѳтѳгііоиіит. 
біѵѳгііит, = біѵогііит. 
бі-ѵѳгіо, Іі, виш, 8. и йероп. -іог, 8. 
расходиться, направить путь въ дру¬ 
гую сторону, удалиться, отправиться. 
(КВ. въ нѣкотор. изданіяхъ иногда еще 
встрѣч. біѵегіеге, ідіъ слѣдуетъ чит. 
беѵегіеге). 

біѵев, Іііа и бів, бШа (пеиіг. бііе) адо. 
богатый, біѵев ар-ів; (роёі,) біуев ре- 
согів, б. скотомъ; Ъ) (о предм. неодуш,) 
богатый, роскошный, великолѣпный, 
тепаа, сиііив. КВ сотр. біѵіііог и бі- 
ііог, еирегі. біѵіііааіпша и біііззітиа. 

бі-ѵѳхо, 1. 1) всюду таскать, растас¬ 
кивать, а!і<ішб; 2) ігор, мучить, 
аНциет. 

біѵібо, Іві, Твит, 8. 1) раздѣлять, аіі- 
циіб іп биав рагіев, Ъопа іпіег ее; 
ігор, Ьаес гев сопвепвшп повігит б. 
= нарушаетъ наше согласіе; (роёі.) 
б. пшгоа, проломить с.; аііциіб ве- 
сигі, Гегго, расколоть, разрубить —; 
2) отдѣлять, Йшпеп К. а. артши Неі- 
ѵеііит а Оегтапів, ігор. б. Іе^ет ѣо- 
пат а таіа, отличить — ; 3) распре¬ 
дѣлять, ошпіа іетрогіЬпв, е^шіа^ит 
іп отпев рагѣеа, соріаз Ьіетаіит. 

біѵібиив, аф‘. [біѵібо] 1) дѣлимый, 
таіегіа; 2) роёі. раздѣленный, тп- 
пив,_агта. 

біѵіп&Но, опів, /. [біѵіпо] 1) вдохно¬ 
веніе свыше, даръ прорицанія; Ъ) 

предвидѣніе, прорицаніе, гегшп Ги- 
іигагит; 2) іегт. і. (въ языкѣ юрид.) 
разборъ и рѣшеніе, кому преиму¬ 
щественно должно быть предоста¬ 
влено изложеніе жалобы Ьа кого-л. 
предъ судомъ. 

сііуіпе, айѵ. [біѵіпия] 1) по волѣ бо¬ 
говъ; 2) по вдохновенію , свыше; 3) 
= превосходно. 

біѵіпііав, Біів, /. [біѵіпиа] 1) боже¬ 
ственность; 2) вдохновеніе свыше, 
даръ пророческій; 3) ігор. = прево¬ 
сходство. 

біѵшііив, айѵ. [бтпив] 1) по опредѣ¬ 
ленію боговъ, по волѣ боговъ, Ті- 
Ъегіз вирег гірав б. ейіізиз; аі іб б. 
ассібіі; Ъ) по вдохновенію свыше, 
всіге аіщпіб б., 2) ігор. = прекрасно, 
превосходно, аііциіб бісеге. 

біѵіпо, 1. [біѵіпиа] предвидѣть вслѣд¬ 
ствіе вдохновенія свыше, пророче¬ 
ствовать, предсказывать, б. іиіога; 
піѣіі Ъопі біѵіпа* апітив.; 

біѵіпив, оф*. [біѵив] 1) божественный, 
божескій, Ьопогев; асеіега біѵіпа, 
преступленія противъ боговъ; гев бі¬ 
ѵіпа или геа біѵіпае = богослуженіе, 
жертвоприношеніе; іига біѵіпа = за¬ 
коны природы; геа біѵіпае иногда 
= природа (орро8. гев Ъитапае); 2) 
свыше вдохновенный, ѵаіеа; Ь) — 
предвѣщающій, б. іиіигі; отт. виЬві. 
біѵіпиа, т. пророкъ; 3) ігор. безпо¬ 
добный, превосходный, чудесный, 
Ъото, огаііо. 

біѵхвіо, бпів, /. [біѵібо] раздѣленіе, 
дѣленіе. 

(Іітівог, бгіа, т. [біѵібо] 1) раздѣляю¬ 
щій, дѣлитель; 2) раздаватель; Ь) 
подкупатель, лиходатель. 

біѵівив, рагіср. гл. біѵібо. 
біѵівив, ив, т. [біѵібо] раздѣленіе; 

біѵівиі еаве, подлежать раздѣленію. 
біѵШаѳ, агит, /. [біѵев] 1) богатство, 

вирегаге Сгаавит біѵіійа; Ъ) = драго¬ 
цѣнность, драгоц. вещи; 2) ігор. 
обиліе, плодовитость, іпдепіѣ 

біѵоідо, 1. = біѵиідо, 1. 
бітоівив = біѵиівиа, см. біѵѳііо. 
біѵогііит, іі, п. [біѵегіо] расхожденіе: 

1) распутіе, ргоре б. Шпегит сазіга 
ровііа вип*; 2) черта разграниченія, 
рубежъ, б. іпіег Еигорат еі Авіат; 
3) ігор. расторженіе, разрывъ; Ь) 
расторж. брака, разводъ, 

біѵогіо, см. біѵѳгіо. 
біѵиідоіхіб, рагіср. гл. біѵиІ$о; 2) адЦ. 

обыкновенный, простой, та#іа(та1из 
біѵиі^аіівзіпшв. 

бі-ѵиі^о, 1. дѣлать общимъ, доступ¬ 
нымъ для всѣхъ, дѣлать извѣст¬ 
нымъ, отт. а) распространять, Іі- 
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Ьгптп; Ъ) разглашать, аибііа гее еві 
еі біупі^аіа, 

бітиівив, рагіср. и. біѵеііо. 
бІѵив или біив, 1) рѣдко аф. = біѵідив, 

божественный; 2) чаще ехіЬзі. а) <іі- 
ѵпв, і, т. біѵа, ае, /. богъ, богиня; 
Ъ) біѵшд, і, п. открытое небо, впЪ 
біѵо. 

сіо, бёбі, б&Ьит, б&ге, 1. 1) давать, (1. 
аіісиі ргаешішп, ресидіат; Ъ) (Іаге 
Ъозіев іп Ги$ат = обратить въ бѣг- 
ство; б. аіідиет іп сагсегет, ід сиз- 
іобіат, Шоз Ьисегіат = отправить; 
баге зе іп ѵіат, отправиться въ д.; 
<1. ве ід содзресіиш, показаться; б. 
ее * б. шадиз, уступить, сдаться, 
покориться; б. аіісиі біет, іибісев, 
назначить; аіісиі боіогет, батдит, 
причинить —; с) (1. аі^иіб аіісиі 
иногда = уступить кому въ чемъ: 
базде, тогіет езве таіиш? согла¬ 
шаешься ли ты, что —; б) пдиш ба 
тіЪі ех ііііз огаЮгіЬиз (= назови); 
сиг Ъос Гасіит зіі, раисіз баЪо (скажу); 
<1. Іііет зесипбшд аінріет, рѣшить 
тяжбу въ чью пользу; е) б. ѵегЪа 
аіісиі = обмануть кого; /) іегт. і. 
б. дотед = записаться (въ военную 
службу); 2) предавать, б. игЬет ех- 
сібіо; б. ее аіісиі; б. зе босігідае; Б) 
б. аііциіб аіісиі (геі аіісиі) = сдѣлать 
что ради кого (чего): Ъос іатае бо; 
баі Ъос І11І; ба Ъддс рориіо, прости 
его въ угожденіе народу; 4) = вмѣ¬ 
нять, б. аіісиі аііциіб іадбі, ѵіііо еіс. 
вмѣнить кому что въ —. 

ббоео, сді, сіит, 2. 1) учить, обучать, 
аіщиет аі^иіб, кого чему; б. аі^иет 
садеге; 2) увѣдомлять, извѣщать, аіі- 
^иет бе ге аіщиа; 3) объяснять, до¬ 
казывать, босеЦ Шиб йегі под роззе; 
4) іегт. і. а) б. саизаш, объяснить, 
изложить дѣло; Ь) б. ГаЪиІат, приго¬ 
товить піесу къ представленію, по¬ 
ставить на сцену. 

босЬхпіив, іі, т. стопа, ^-—. 
бооШв, е, аф. 1) котораго легко учить, 
понятливый, б. аб аіідиіб, способный 
къ чему; (роёі.) б. аіісщив геі, легко 
пріучающійся къ чему; 2) послушный, 
уступчивый, ід^едіиш; ігор. б. саріііь 

бооіШаа, Бііз, /. [босіііз] 1) понятли¬ 
вость, переимчивость; 2) уступчи¬ 
вость, кротость, адіші. 

бооіѳ, а&ѵ. [босіоз] 1) учено, ученымъ 
образомъ; 2) умно, искусно, 

босгог, <5гіз, т. [босео] учитель, пре¬ 
подаватель. 

бооігіпа, ае, /. [босео] 1) ученіе; 2) 
наука; 8) ученость. 

бооШв, рагіср. іа. босео; 2) оф\ уче¬ 
ный, Ъото; Ъ) искусный, тадиз. 

босгатѳпігат, і, п. [босео] собсте. что 
можетъ служить примѣромъ, уро¬ 
комъ. свидѣтельствомъ, отт. 1) при¬ 
мѣръ, образецъ, Киііііиз довігів до- 
тідіЬиз боситепішд Гиіі ргоЪііаіів; 2) 
свидѣтельство, доказательство, б. Ъ- 
беі; босптедіо еззе, служить доказа¬ 
тельствомъ; 3) предостерегательный 
примѣръ, урокъ, предостереженіе, б. 
віаіиеге, показать примѣръ; б. ііііз 
егіі, де ^иіз йбеі Когаапае содйбаі. 

Бобопа, ае, /. городъ въ Эпирѣ съ 
знаменитымъ оракуломъ Юпитера; 
отт. Бобопаеин, и (роёі.). Бо- 
бопів, ібіз, /. 

бобгапв, Ііз, т. 1) три четверти, Ъегез 
ех бобгадіе, наслѣд. получающій 
2) = 9 унцій, см. аз; с) = Б дюймовъ. 

бо^та, &ііз, п. догматъ, положеніе, 
рѣшеніе, мнѣніе. 

БоІаЬѳІІа, ае, т. имя Фамиліи депііа 
Согдеііае; РиЫіив Сот. Б. зять Ци¬ 
церона. 

боІаЪга, ае, /. [боіо] кирка, сѣчка. 
боіѳпіег, обе. [боіео] 1) больно, съ 

болью; 2) съ прискорбіемъ. 
боіео, иі, ііиш, 2. 1) болѣть, рез боіеі, 

оси И шіЬі боіеді, и (ітрегв.) шіЬі бо- 
Іеі, ^ишп —, мнѣ больно, когда —; 2) 
чувствовать боль (физическую—рѣдко) 
боіео осиііз; чаще ігор. б. (бе) аінріа 
ге, аііциіб, огорчаться, печалиться, 
оплакивать —; боіео, те аѣ Шо ви- 
регагі, мнѣ больно, прискорбно, что—. 

боііоіит, і, п. [Нетгп. отъ боііит] бо- 
чёнокъ. 

боііит, іі, п. бочка. 
1. боіо, 1. 1) обдѣлывать (топоромъ), 

обтесывать, 1і$дит; 2} ігор. обрабо- 
тывать начерно, б. Ьівіогіаш, напи¬ 
сать безъ тщательной отдѣлки; Ь) б. 
аінріет Гивіе = поколотить кого по¬ 
рядкомъ. 

2. боіо или боіоп, оиів, т. 1) палка 
съ желѣзнымъ остріемъ, пика; 2) 
палка съ кинжаломъ, кинжалъ; Ь) 
ігор. жало. 

3. боіо, бдіз, т. малый передній парусъ. 
Боіорѳв, ршд, т. племя въ Ѳессаліи, 

въ послѣдствіи въ Эпирѣ и на о-вѣ 
Скиросѣ; отт. Воіоріа, ае, /. земля 
д., часть Ѳессаліи. 

боіог, бгіз, т. [боіео] 1) боль, согрогіз; 
2) ігор. огорченіе, печаль, боіогет 
аіісиі Гасеге, баге, аЙегге, огорчить, 
опечалить кого; боіоге аШсі і* боіо¬ 
гет сареге, ассіреге, регсіреге, печа¬ 
литься, огорчаться; Ъ) негодованіе, 
досада, ^ио боіоге шсепзив; боіоге 
ехагвН. 

боіове, асіѵ. [боіоэиз] хитро, коварно, 
обманомъ. 
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доіовив, адо- [доіив] 1) хитрый, лука¬ 
вый, коварный, тиііег, ѵиірев; 2)роіі. 
обманчивый. 

доіив, і, т. 1) хитрость, уловка; 2) лу¬ 
кавство, обманъ. 

дохпаЪШв, е, аф. [дото] укротимый, 
дотѳвііоив, ад]. [дошив] 1) къ дому 
принадлежащій: а) домашній, гев, ѵе- 
віів; Ъ) семейный, Іисіиз; Ьошо д., 
членъ семейства или домашній другъ; 
дотевіісі, огиш, члены семейства или 
принадлежащіе къ дому, люди въ д. 
2) = собственный, частный, ^идісіит, 
дотевіісів геЪив (оріЬиа) тіпив гоЬи- 
віит евве; Іііегае д., частная пере¬ 
писка; 3) = туземный, -отечествен¬ 
ный, тое, аегто; ЪеІІиш д. междо¬ 
усобная в. 

дотіоіііит, іі, «. [дошив] жительство, 
жилище; ігор. главное мѣсто, д. іш- 
регіі = Кота. 

дотіпа, ае, /. [дошив] 1) госпожа, хо¬ 
зяйка; 2) повелительница; ігор. д. Ко¬ 
та; іивіШа д. тігіиіит. 

дотіпаііо, бпів,/. [дотіпог] ^господ¬ 
ство, владычество; 2) единовластіе, 
верховная власть; 3) (Гос.) дошіпа- 
Ііопев — дошіпапіев, повелители, 

дотіпаіог, 5гів, т. и Ігіх, !сів, /. [до- 
шіпог] владѣтель, -ница, правитель, 
•ница. 

дотіпаігив, ив, т. = дотіпаііо. 
(іотіпіит, іі, п. [дошіпив] 1) облада¬ 
ніе, владѣніе; 2) хозяйство; 3) пирше¬ 
ство, пирушка, дошіпіа ѵевіга. 

дотіпог, дероп. X, [дошіпив] господ¬ 
ствовать, властвовать, 

сіотіпив, і, т. 1) господинъ, хозяинъ; 
Ь) распорядитель, Іидогиш; 2) повели¬ 
тель; 3) ад]. (роёі.) господскій, бар¬ 
скій, хозяйскій, шапиа, Іогиз. 

дотірогіа, ае, /. [дошив-рогіо] нося¬ 
щая домъ свой, роёі. = улитка. 

ВотШив, имя римскаго рода; 2) ад;. 
= ВотШапив. 

дотііо, 1. [дошо] укрощать, усмирять, 
дотііог, бгів, т. [дошо] 1) укротитель, 

едиогшп; 2) покоритель, побѣдитель, 
дотіізгіх, !сів, /. [дошо] укротитель- 
ница^ 

дотШіга, ае, /. и дотііив, ив, ія. 
[дошо] укрощеніе, усмиреніе, 

дото, тиі, ііит, 1. 1) укрощать, едиов; 
2) ігор. обуздывать, преодолѣвать, 
покорять, аіщиет, іпѵідіат, ІіЫдіпев. 

дошив, пв,/. 1) домъ; доті = аде. до¬ 
ма; доті шеае, іиае, повігае, д. у ме¬ 
ня, въ моемъ домѣ н т. д.; доті Сае- 
вагів, въ д. Цезаря; доті ее іепеге, 
не выходить изъ дому; сидѣть дома: 
дошит, домой, дошо, изъ дому; Ь) 
жилище, мѣстопребываніе; 2) = ро¬ 

дина, отечество; отт. иногда доті, 
дошит, дошо = на родинѣ и т. д. 
Гасііові доті, роіепіев арид восіов; 8) 
семья, семейство, Іоіа д. повіга Іе ва- 
Іиіаі; Ь) ігор. секта, школа Философ¬ 
ская, гетідгаге іп дошит ѵеіегет. 

допагіит, іі, «. [допит] 1) даръ по 
обѣту; приношеніе въ храмъ; 2) мѣ¬ 
сто куда приносили дари: храмъ, ал¬ 
тарь; Ъ) сокровищница. 

доп&ѢІо, бпів, /. [допо] дареніе, при¬ 
ношеніе въ даръ. 

допаііѵит, і, п. [допо] денежный по¬ 
дарокъ (государя солдатамъ), 

доп&іог, бгіз, т. [допо] даритель, при¬ 
носящій въ даръ. 

допѳо, согц. 1) пока, покуда, д. іеііх 
егів, шиііоз питегаЪів атіеов; 2) пока 
не, д. игЬв Ігадаіиг; д. гедііі. 

допІоит, древн. ф. = допес. 
допо, 1. дарить, аіісиі аіщиід и аіідиет 

ге аіциа, подарить кому что, кого 
чѣмъ; отт. — а) не взыскивать, про¬ 
щать, д. аіісиі аез аііепит (долгъ), 
роепат; Ь) отказываться, жертвовать, 
д. ашісіііаз виаз геіриЫісае (да*.) ради 
государства; с) д. аІЦиет аіісиі, про¬ 
стить кого ради кого-л., д. раігет 
Шіо, датпаіига рориіо К. 

допит, і, «. 1) даръ, подарокъ; дате, 
ассіреге аіщиід допо, отдать, полу¬ 
чить что въ д.; допа иіііша, виргеша 
«= послѣдній долгъ (покойнику); 2) = 
жертва, д. Ароіііпі. 

Вопив а, ае, /. островъ на Эгейскомъ 
морѣ. 

Богов, гит, т. одно изъ главныхъ гре- 
ческ. племенъ; отт. 1) Вогіоив, оф. 
а) дорическій, Ъ) роёі. = греческій; 2) 
Богіѳпвѳв, іит, ія. — Богез; 3) Вогів, 
ідів,/. а) ад]. дорическій, Ь) область 
среди. Греціи, с) область въ М. Азіи 
на южн. берегу Карій; 4) (роЗі.) Во- 
ГІив, ад]. дорическій. 

Вогів, Ідів, /. 1) см. Вогѳв, 8. 2) дочь 
Океана и Теѳисы, супруга Ыерел, 
мать 50 дочерей, называет. Кегеідез 
или Богідез. 

догтіо, 4. 1) спать; 2) ігор. ничего не 
дѣлать, ни о чемъ не заботиться, 

догтііо, 1. [догтіо] 1) хотѣть спать, 
засыпать, иногда = спать; 2) ігор. 
гаснуть, погасать, іисегпа д.; Ь) посту¬ 
пать, говорить безъ смысла, бредить, 
іпіегдит Ьопиз д. Нотегив. 

догтііюгіит, іі, п. [догтіо] спальня, 
догвит, і, «. 1) спина, авеііі; 2) хре¬ 

бетъ, д. шопііз; 3) выпуклость, воз¬ 
вышеніе. 

Вогуі&еит, і, п. городъ во Фригіи; 
отт. Вогуіѳпвѳв, іит, ія. жители 
г. Д. 



<ІогурЬопій сіиоо 183 

богурЬогиа, і, т. копьеносецъ, 
бое, б<Шв,/. 1) приданое; 2) Ьгор. даръ, 
талантъ, боіев паіигае, іп#епіі. 

боШів, е, аф. [боя] къ приданому 
пріляджшмщіІ, къ приданое отдан¬ 
ный. 

йоі&іш, рагіср. гл. боіо; 2) аф*. доста¬ 
точно надѣленный, снабженный, бо¬ 
гатый. 

(Іоіо» 1* [сіоѳ] давать приданое, надѣ* 
лять приданымъ, б. &1іат. 

бг&сЬта, ае, /. драхма, греческ. мо¬ 
нета = бепагшя. 

(Ігаоо, оніа, т. 1) змѣя, особ*, безвред¬ 
ная; роН. драконъ; 2) созвѣздіе — 
Гидра. _ 

1)гаоо, опія, т. пот. ргорг. законода¬ 
тель аѳинскій. 

бгаоопівѳшц ае, сотт. [бгасо-дозпо] 
рожденный отъ дракона. 

Вг&псае или Ргаодае, 5гшп, т. оби¬ 
татели персндск. провинціи Дрангіа- 
ны. 

Вгер&пщхц і, п. или -па, бпш, п. го¬ 
родъ на запади, берегу Сициліи; отт. 
ргерапНапоа, аф*. и зиЬві. -Бпі, 
огшп, т. жители г. Д. 

бготая, йбія, т. б. сашеіиа, дромедаръ, 
одногорбый верблюдъ, 

бготоа, і, т. 1) ристалище, бѣгъ; 2) 
пот. ргорг. равнина у Спарты. 

Вгаепііа, ае, /. рѣка въ Галліи; нын. 
Бигапсе. 

І)гці(іаѳ, агат, или -бее, бит, т. жре¬ 
цы древн. кельтовъ въ Галліи и Бри¬ 
таніи. 

Вэтшшц і, т. имя Фамиліи ^епііа Іі- 
тіае и СІ&ибіае. Отт. -аіЗппа, аф*. 

БгушШсІѳя, ае, т. сынъ Дріанта т. е. 
Ликургъ, царь еракійскій. 

бгуав, Йбія,/ дріада, лѣсная нимфа. 
Вгубрѳ, ев, /. дочь царя Эврита, см. 
Вигуіоя. 

Бгубрѳв, рот, т. племя пелагійское 
въ Ѳессаліи, въ послѣдствіи въ Мес- 
оенія. 

бшШя, е, аф*. [бао] двойственный. 
баЪіѳ, аде. [биЫив] сомнительно; поп, 
Ъааб биЬіе, бенъ сомнѣнія, безспорно. 

баЪіёіш, аіів,/. сомнѣніе (Еиігор.). 
ВиЪіа, іа, т. рѣка въ Галліи, нын. 
ГоиЬа. 

биЬііаЬШв, е, аф. [биЪііо] сомнитель¬ 
ный. 

биЪііапіѳг, айѵ. [биЪіІо] въ сомнѣ¬ 
ніемъ, съ недоумѣніемъ. 

АйЪіШіо, опія,/, [биѣііо] 1) сомнѣніе, 
недоумѣніе; 2) нерѣшимость; Б) мѣш- 
кавіе. 

ДиЪІіо, 1. 1) сомнѣваться, бе аііциа ге, 
въ чемъ; биЪііо, циіб Гасіат, не знаю 
что дѣлать; поп биЬііо, ^шп тепіигив 

віі, не сомнѣваюсь, что онъ —; рѣдко 
поп б. съ ассиз. сит іц/1; Ъ) = обдумы¬ 
вать, соображать, гевіаі, иі Ьос аиЫ- 
іетав; 2) не рѣшаться, колебаться, 
медлить, ^шб биЪііав? поп бпЪіиѵіІ 
аШпп&ге; Ъ) ігор. быть сомнитель¬ 
нымъ, іогіапа, іата б. 

биЫив, аф. [бао] 1) асііѵ. сомнѣваю¬ 
щійся, нерѣшительный, колеблющій¬ 
ся, б. ваш, циіб ѵегит віі; биЬіая 4иіб 
Гасіаі; биЬіив сопаіііі, незнающій, на 
что рѣшиться; 2) разз. сомнительный, 
подлежащій сомнѣнію, ѵісіогіа; восіі 
биЬіі, ненадежные; роеі. пох б., су¬ 
мерки; отт. зиЬзі. биЪіат, іі, п. со¬ 
мнѣніе, віпе (ргосиі) биЬіо; іп биЬіо 
ропеге аіцша, считать что сомни¬ 
тельнымъ: пшциат тіѣі биЬІат Гиіі 
бѳ — у меня никогда не было сомнѣ¬ 
нія насчетъ —; іп бпЪіит ѵосаге, дѣ¬ 
лать сомнительнымъ, подвергать со¬ 
мнѣнію, см. Зу Ь.; 8) критическій, труд¬ 
ный, опасный, геа, іетрога; топя б. 
аясепап; отт. Ь) зиЬві. биЬіит, іі, п. 
критическое положеніе, опасность, 
еяве іп бпЬіо, іп биЪішп ѵепіге; іп 
баЪіит беѵосаге, подвергнуть опас¬ 
ности. 

(Іио&йів, ив, т. [бисо] должность пред¬ 
водителя, начальство, 

сіиоѳпагіиз, оф. [бисепі] двухсотный, 
заключающій въ себѣ, имѣющій 200; 
ргоспгаіогея б., имѣвшіе доходъ въ 
200 аевіегііа. 

(Іиоепі, ае, а, аф*. пит. йізіг. по двѣ¬ 
сти. 

<1иоѳпіѲ8Ітив, аф*. пит. огй. двухсо¬ 
тый; отт. бисепіеяіта, ае, /. зс. 
рагя) — полупроцентъ, 

диоѳ&іі, ае, а, аф. пит. ссагй. двѣсти, 
сіиоѳпііѳа, айѵ. пит. двѣсти разъ. 
(Іиоо, хі, сіиш, 8. 1) водить, аіщиет 

рег савіга; ііег б. аб игѣет; б. аіі- 
циет іп сагсегет; отт. = а) идти 
впереди — предводительствовать: 
ехегсііит, ргітит рііит или — быть 
первымъ: ІатШаш, сіаввет біясі- 
риіогит; Ъ) проводить, Гояяат, ти- 
гит; с) производить, дѣлать, выдѣ¬ 
лывать, ѵегвия, ѵіѵов ѵиііия бе таг- 
тоге; б. І&пая, прясть; й) проводить, 
аеіаіеш іп Іііегів, ѵііаиц аеяШет, Ьо- 
гая; е) принимать, получать, б. соіо- 
гет, Гоппат, сісаігісет, гітат; /) вы¬ 
нимать, яогіев; б. Геггпт ѵа^іпа = 
обнажить мечъ; д) б. ихогет (аіі- 
^иат) жениться на (комъ), б. врігііит, 
апітат, дышать; б. гешоа, грести; б. 
иЪега, доить; б. вопшоя, спать; б. ро- 
спіот, выпить б.; 

2) проволакивать, тянуть, длить, 
геш, іешрпа, Ьеііит іп піетет; б. 
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(Ііет ех сііе, откладывать со дня па 
день; (1. аі^иеш, «корнить кого зав¬ 
траками* ; 

3) склонять, побуждать, огаііо іи а 
те сіисіі а(і сгегіешіит; сагііаіе ра- 
ігіае (іисіиа; Ь) привлекать, Гаѣиіае 
(іисеге воіепі апітов; 

4) а. гаііопет, вести счетъ; ігор. 
приникать въ раэсчетъ, въ сообра¬ 
женіе, а. гаііопет оШсіі поп соттобі; 
а. гаііопет ваіиіів виае; а. зиат га¬ 
ііопет = заботиться о своихъ выго¬ 
дахъ; отт. аисеге=ставить въ счетъ, 
считать а) попа^іпіа тіііа тейштйт 
аихітпв; Ігор. а. аіщиет іп Ьовііит 
питего, считать кого врагомъ; а. аіі- 
^иет тісіогет, ге^ет, счит. кого по¬ 
бѣдителемъ, царемъ; а. &Н^аіс^ іп та- 
Іів; роепй аі^пиа аисііиг; Ь) а. аІЦиігі 
рго піЪіІо, ставить ни во что; а. аіі- 
^иіа рагті (ріигів) мало (болѣе) цѣнить, 
уважать; с) вмѣнять, а. аіщиігі Ъопо- 
гі; вм. въ честь; а) также съ ассие. 
сит іп/іп. считать, полагать: ешп ге- 
$еш евве аисеЬапі; Ьіеппіит аіЪі ваіів 
евве аихегипі. 

диоіо, 1. [апсо] водить, предводитель¬ 
ствовать, командовать, 

диоіог, огів, т. [а и со] 1) проводникъ, 
вожатый; 2) предводитель, вождь, 

диоіив, рагіср. хл. аисо. 
диоіив, ив, т. [йисо] 1) веденіе, про¬ 

веденіе, а. тпгі, адиае; 2) предводи¬ 
тельство, гет орііте яеввіі аио дисіп; 
3) начертаніе, Іііегагиш; а. огів = 
черты лица. 

дидот, адѵ. 1) передъ тѣмъ, давеча, 
прежде, іа ^иоа ііЬі а. ѵійеѣаіиг; 2) 
давно, ]ат а., уже д., Ъап<1 а., недав¬ 
но; 8) роИ. (давно бы) = немедленно, 
Іит апашп витііе роепав. 

диѳііит, дреен. ф. = ЬеІІит. 
Биіііив, іі, родовое имя. 
доіт, аиіа, ааіпі, древнія формы=<іет, 

а ев, аепі. 
диіое, адло. = аиісііег. 
диіоѳдо, 1пІ8, [дпісів] сладость; ігор. 
пріятность. 

(ІОІОѲ8СО,-8. [сіиісія] сладкимъ 
дѣлаться. 

даіоіойіов, оф\ [йетхп. отъ биісів] 
сладковатый. 

диіоів, е, оф. 1) сладкій, ротшп, пѵа; 
а^иа а., прѣсная в.; 2) ігор. сладост¬ 
ный, пріятный, пошеп ІіЬегіаіів, саг- 
теп; Ъ) нѣжный, милый, атісиа, Н- 
ѣегі. 

диіоііег, аДѵ. [йиісія] сладко, пріятно, 
диіоііидо, іпів, /. = аиісеао. 
БоІ^іЫпі, огит, т. племя въ сѣв. 
Германіи. 

БиІіоЫит, іі, п. или іа, ае,/. островъ 

ааоЛетІвПпИ 

близъ о-ва Итаки; отт. БпІіоЫшц 
оф*. 

дот, 1) сощ. а) между тѣмъ какъ, по¬ 
ка, а. Ьаес $епшіиг, Саевагі щшсіа- 
іит еві; Ъ) пока не, ехаресіо а. Ше 
ѵепіаі; с) только бы; & пе, только бы 
не; гесіа еі Ьопевіа пе^іінипі, <і ро- 
іепііаш сопве<іа&піііг; 2) ааѵ. въ соеди¬ 
неніи а) съ поп, пиііив, піЬіІ, ѵіх = 
еще: попаит, еще не, ѳіс.; Ъ) съ пове¬ 
лит. накл. = же, аіс ашп, говори же; 
а^е аит, а#і1е аит. 

дитѳіит, і, п. [ашпив] мѣсто, покры¬ 
тое тернистымъ кустарникомъ, 

дит-тодо, соц). = аит, 1. с. 
дитбвив, оф. [гіитив] покрытый тер¬ 
нистымъ кустарникомъ, 

дитіахаі, адѵ. 1) касательно, риІсЬгіо- 
га а. ааресіп; Ъ) только, роіевіаіеш 
ЬаЪеге а. аштапц 2) по крайне! мѣ¬ 
рѣ, ід ^пге сіѵііі а. аа Ьос іпвігпсіі 
вотив. 

дитив, і, т. низкій и тернистый ку¬ 
старникъ. 

дипіахаі, = аишіахаі. 
дао, ае, о, аф*. пит. сагд. два, двое, 
дио-дёоіѳв, аде. пит. двѣнадцать 

разъ. 
диодёоІш, ад$. пит. сагй. двѣнад¬ 

цать. 
диодеоітив, асЦ. пит. огй. двѣнад¬ 
цатый. 

диодѳпі, ае, а, асЦ. пит. дШг. по двѣ¬ 
надцати. 

дио-дѳ-попавіпіа, аф. пит. саг± во¬ 
семьдесятъ восемь. 

дио-дѳ*ооі08Іпі&, оф. пит. сагсі 
семьдесятъ восемь. 

дио-де-аи&дг&вѳхіі, ае, а, асЦ. пит. 
дівіг. по тридцати восьми, 

дио-дѳ-аи&дгэдѳвітив, оф*. пит. 
огй. тридцать восьмой, 

дио-дѳ-аиадгазіпіа, оф. пит. сагд. 
тридцать восемь. 

дио-дѳ-аиіоди&вѳвітид, оф\ пит. 
огй. сорокъ восьмой, 

дио-дѳ-аиіпаиавіпіа, аф пит. сагд. 
сорокъ восемь. 

дио-де-вех&зевітив, аф. пит. огд. 
пятьдесятъ восьмой, 

дио-дѳ-ігіоѳвітив, аф пит. ог± 
двадцать восьмой. 

дио-дѳ-ігіоіѳв, адл. пит. двадцать во¬ 
семь разъ, 

дио-дѳ-ігі&іпіа, аф пит. сагд. двад¬ 
цать восемь. 

дио-дѳ-ѵіоѳпі, ае, а, аде- пит. дігіг. 
по восемнадцати. 

дио-дѳ-уіоѳвітив, ад^. пит. оЫ. во¬ 
семнадцатый. 

дио-дѳ-уі^іпіі* адо. пит. сагсі восем¬ 
надцать. 
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Лио-еі-УІСѲвіт&пі, <5гшп, т. солдаты 
22-го легіона, 

йиоуігі, см. сіиитѵігі, 
дирібх, ісів, аф. 1) двойной, Говва, віі- 
репдіит; Ь) изъ двухъ частей состоя¬ 
щій, на двѣ части раздѣленный, Го- 
Ііот, Іех; 2) ігор. двоедушный, дву¬ 
личный, лукавый, Шіхез; Ь) двусмы¬ 
сленны Й, ѵегЪа. 

дирііеагіия, іі, т'. [диріех] получаю¬ 
щій двойное жалованье, тіІев. 

дирііоііег, адл. [диріех] вдвое, вдвой¬ 
нѣ, двояко. 

йаріісо, 1. [диріех] 1) вдвое увелнчн- 
. ватъ, удвонвать, пшпегшп; Ъ) ѵег- 
Ьа = повторять или составлять сло¬ 
ва; 2) умножать, увеличивать, $1о- 
гіаш, сигай; 3) роёі. сгибать, роріі- 
іеш, согрпа. 

диріиа, ш$. вдвое ббльшій, двойной, 
іпіегѵаіішп, ресипіа; опт. йыЪіі. дп- 
ріош, і, п. двойное. 

диропйЬш, іі, т. и -(Іішп, іі, п. [дио- 
ропдо] 1) монета = 2 аваев; 2) мѣра 
въ 2 Фунта. 

дигаЪПів, е. аф*. [диго] продолжитель¬ 
ный, прочный. 

Загасшие, аф. [датив] крѣпковатый, 
жесткокожій. 

дигатеп, шів, п. [даго] отвердѣлость, 
твердость. 

дигатѳпігит, і, п. [диго] 1) = дога- 
тещ 2) ігор. прочность, 

дигѳ, и дигііег, адп. [дигив] 1) жестко; 
2) грубо, тяжело; 3) сурово, строго, 
жестоко. 

дигѳасо, гиі, — 8. [даги8] твердѣть, 
дигііав, ѣіів, /. [дигав] суровость, 
догііег, см. (Іпгѳ. 
дагШа, ае, и -йев, йі, /. [дигив] 1) 
жесткость, твердость; 2) ігор. суро¬ 
вость: а) способность переносить 
трудность, твердость, д. еі раііепііа; 
д. ѵігііів; Ь) строгость, жестокость, 
ішрегіі, Іе^шл. 

Витіи*, іі, т. рѣка въ Испаніи; вы*. 
Ьиего. 

дигіивстіов, оф. [детіп. отъ дигив] 
жестковатый, нѣсколько грубый, су¬ 
ровый. 

дйто, 1. [дигив] I. ігапе. 1) дѣлать твер¬ 

дымъ, крѣпкимъ; д. Гсггит ісІіЬив = 
ковать ж.; 2) ігор. пріучать къ пере¬ 
несенію трудностей, укрѣплкть, д. ве 
ІаЬоге; д. ехегсііига сгеЪгіа ехредіііо- 
піЬив; Ъ) переносить, сносить, д. 
^иетѵІ8 ІаЬогет; П. гпігап8. 1) быть 
твердымъ, воіит д. соеріі; чаще ігор. 
а) пребывать твердымъ, выдержи¬ 
вать, дигаіе; Ь) продолжаться, ігасип- 
діа дигаі адѣис; согриа поп д. рові 
тогіет. 

Бигооогіогит, і, п. городъ въ Гал¬ 
ліи, нын. КНсітв. 

доги*, аде. 1) жесткій, твердый, крѣп¬ 
кій, Геггшп; 2) ігор. грубый, тяжелый, 
непріятный, ѵегвив, 8І(рит, ѵох; Ъ) 
трудный, тяжкій, вегѵііов, ІаЪог; с) 
суровый , пріученный къ трудамъ, д. 
Врагііаіае; а) строгій, жестокій, ^идех, 
Іех. 

диитуігаіия, ив, т. [диитѵігі] дуум¬ 
виратъ, двоеначаліе. 

биитуігі, огит, т. [дио-тіг] дуумви¬ 
ры: комиссія, состоящ. ивъ двухъ 
мужей 1] въ Римѣ: а) д. сарііаіев или 
регдаеШопіа, слѣдственная к. въ слу¬ 
чаѣ совершенія преступленія; Ь) д. 
патаіев, завѣдывав. снаряженіемъ 
Флота; с) д. аеді Гасіепдае, имѣв. при¬ 
смотръ за сооруженіемъ храма; сі) д. 
васгогиш или ВіЬуІІіпі, нмѣвш. над¬ 
зоръ надъ сивильскнми книгами; 2) 
въ мунищшіяхъ и колоніяхъ: диит¬ 
ѵігі уигі діеипдо] главные началь¬ 
ники. 

бах, дйсів, т. [дисо] 1) путеводитель, 
проводникъ, д. іііаегів; 2) руководи¬ 
тель; паіагѣ дисе, подъ руковод¬ 
ствомъ природы; 3) вождь, предво¬ 
дитель; дисе іі. Рагіо, подъ предво¬ 
дительствомъ Л. Ф. 

Бутав, апііѳ, т. отецъ Гекубы; отт. 
Бутапіів, Ідів,/. = НесиЬа. 

Буте, ев или Бутае, йгит, /. городъ 
въ Ахаім; отт._ Бутаѳив, аф. « 
8иЬві. Бут&еі, огит, т. жители г. Д. 

(Іупавіев, ае, т. властитель, повели¬ 
тель. 

БуггЬасЫиш, іі, м. городъ въ Илли¬ 
ріи; отт. БутгЬасІипі, огит, т. 
жители г. Д. 

Е 
в или ех, ргаер. сит аЫ. 1) изъ, ехігѳ 
* ех пгЬе; опив ех іів; віаіиа ех аеге 

Іасіа; Ь) = съ (съ родит.) ех ецио де- 

ІаЪі, упасть съ лошади; ех Іосо вире- 
гіоге, ех едио ри^паге, соі^иі; с) = 
отъ, со^ио8сеге, аидіге, диаегеге ех 
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аіцио; павсі ех аІі^ао; 2) по причи¬ 
нѣ, вслѣдствіе, сіѵііав соттоіа ех 
аеге аііепо; ІаЬогаге ех аі^иа ге, 
страдать чѣмъ; ех еа<1ет саива, по 
той же причинѣ; ех ^ио со^потіпе 
Ьопив арреііаіив еві, вслѣдствіе че- 
ро — ; Ъ) вслѣдствіе, сообразно, по, 
ех вепаіиа сопвиііо; е соштипі иіііі- 
іаіе, е ге теа [іиа, е]ив] или ех ияи 
тео (іио, е]ив) въ мою польву (твою, 
его); е ге риЪІіса, въ польэу государ¬ 
ства; ех вепаіив ведіепііа, согласно 
съ мнѣніемъ с., но ех апіті вепіедііа 
или ех вепіедііа = по желанію, наи- 
лучшнмъ образомъ: геіщиа ех вед- 
іедііа виссейипі; 3) для опредѣленія 
времени а) съ, ех іііо іетроге, <1іе, съ 
того времени, дня; Ь) непосредствен¬ 
но послѣ, за: Соііа ех сопядіаіи рго- 
Гесіив еві ід Оаіііаш; аііий ех аііо, 
одно за другимъ. 

Ѳ&, аде. [іа, аЫаі. вс. ѵі&, рагіе] по той 
дорогѣ или тамъ. 

б&йѳт, аде. [Иет, см. еа] по той-же 
дорогѣ, тамъ же. 

ѳа-іехшв, адѵ. [еа-іедив-рагіе] до тѣхъ 
поръ; на столько. 

еЪѳпив, і, /. эбеновое дерево, черное 
дерево. 

е-ЪіЪо, Ы, Ьііит, 8. 1) выпивать; Ъ) 
поглощать; 2) роёі. пропивать = про¬ 
мотать. 

Ѳ-Ыашііог, дероп. 4. достигать, доста¬ 
вать лестью, ласками, аіідиісі. 

ЕЪбга, ае,/. городъ въ южн. Испаніи. 
еЪбгёив, аде. [еЬиг] изъ слоновой ко¬ 

сти сдѣланный. 
гЪгіёіан, аіів, /. [еѣгіо8] хмѣль, опья¬ 

неніе. 
ѳЪгІовІіав, аіів,/. [еЬгіовив] пьянство. 
ѳЪгіовив, аде. [еЪгіив] преданный 

пьянству; $иЬ«і. пьяница. 
ѳЪгіпа, аду. 1) пьяный, Ьошо; 2) ігор. 
упоенный, (Іиісі Гогіипа еѣгіпв. 

е-ЬиШо, 4. 1) іпігапв. вскипать, пузы¬ 
риться; 2) ігапз. (ігор) тщеславиться, 
хвастаться, аіідиід, чѣмъ. 

еЪйішп, і, п. бузина малорослая. 
еЪиг, бгів, п. 1) слоновая кость; 2)роН. 

изъ слоновой кости сдѣланныя: а) 
статуя, е. ід іетріо; Ь) Флейта, іпйа- 
тіі е.; с) ножны, еѣпг едве ѵаедшд; д) 
курульскія кресла, ргетеге е. = си¬ 
дѣть на —. 

ѳЬигпѳоІия, аде. [еЪигдедв] изъ сло¬ 
новой кости. 

ѳЪигпѳив, и -пив, аде. [еѣпг] 1) изъ 
слоновой кости, віаіиа, рогіа; деда е., 
слоновый клыкъ; 2) роёі. бѣлый какъ 
слонов, кость, Ьгасіпа, соііа, сЬ'яШ. 

ЕЪигопѳв, пит, т. племя въ Галліи 
бельгійской. 

ЕЪавпв, і, /. островъ на западъ отъ 
Балеарскихъ острововъ. 

ЕоЪаі&па, опта, п. главн. городъ Ми¬ 
діи. 

ѳоое, аде. вотъ, ессе іиае Іііегае; ессе 
ііЬі дддеідв. 

ѳосііоив, і, т. стряпчій отъ имени пра¬ 
вительства, прокуроръ, 

еосійгив, аде. = есіигив. 
ѳоГ-, см. ѳЯ-. 
ѳоЬѳпѳів, Мів, /. прилипало (рыба). 
боЬМшц ае,/. 1) ехидна, змѣя; 2) пот. 
ргорг. ЕсЬШпа, чудовище подаемн. 
царства, полузмѣя, мать Цербера и 
Гидры лернейской; отт. аде* ЕсШ- 
даеив и -дёиз, ехнднинъ; сапіз Е. = 
Сегѣегпв. 

ЕоЫп&йев, (ідт,/. группа острововъ 
па Іоническомъ морѣ, близъ Ах&рна- 
ніл. 

есЫхшн, і, т. 1) морской ёжъ, эхинъ; 
2) полоскательная чашка. 

ЕсЫоп, бдів, т. 1) товарищъ Кадма 
при построеніи Ѳивъ, отецъ Пентея, 
царя ѳиванскаго; отт. а) ЕоЪібпІ- 
сіѳв, ае, т. потомокъ Эхіона == Реп- 
іѣеив; Ъ) ЕоЫбпІив, оф\ (роН.) = 
ѳиванскій; 2) сынъ Меркурія, арго¬ 
навтъ. 

ѳоЬо, иа, /. отголосокъ, эхо. 
ѳсіірвів, із,/. затмѣніе, воіія, Іопае. 
есіб&а, ае, /. 1) небольшое стихотво¬ 
реніе; 2) эклога, пастушеская пѣснь, 

ѳсйов&гіі, огшп, т. — Іосі еіесіі, из¬ 
бранныя мѣста изъ сочиненія. 

ѳо~аиаш1о, адѵ. когда-либо, когда-ни¬ 
будь? 

ѳо-аиі, ^иів), еадиае (а), ес^ио<1, какой- 
нибудь, яиегів е<мріа врез віі? 

ѲО^иів, диіб, кто-нибудь, ес^щв Ьіс 
(здѣсь) еаі? отт. = адѵ. а) еедщД, ли, 
е<*іш<1 ашіів? Ъ) ездио, куда-нибудь? 

еоѣурив, аде. вытиснутый, выпуклый, 
ѳоиіѳив, см. ѳдииіеив. 
ѳА&оііав, Ѣ1І8, /. прожорливость, 
ѳсі&х, Бсів, аде. [е<іо] 1) жадный на пи¬ 
щу, прожорливый; 2) ігор. снѣдаю¬ 
щій, сига; Ь) истребляющій, і&діа, 
іетрпв. 

ѳбега, ѳсіегаоеив, см. Ьесіега. 
Есіѳвва, ае, /. 1) городъ въ Македоніи; 

2) городъ въ Месопотаміи, 
е-йіоо, хі, сіит, 8.1) объявлять, есііхіі, 

ргаейат шііііиш Гоге; Ъ) = приказы¬ 
вать, еДіхіі, иі отпев асіеввепі; 2) на¬ 
значать, е. (Нет сотііііз; е. вепаіит, 
назнач. собраніе с. 

ѳйіоіит, і, п. [е<1ісо] объявленіе, пред¬ 
писаніе, (Іисів; особл. эдиктъ претора 
при вступленіи въ должность: обна¬ 
родованіе правилъ, к-ыми онъ бу¬ 
детъ руководствоваться. 
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ѳ-сііѳоо, йідісі, — 8. 1) выучивать на¬ 
изусть, е. аіщиід ад ѵегЪит, выучить 
что слово въ слово; 2) изучать, Ііп- 
8пат; Ь) {роёі.) есіісіісі, узналъ=знаю. 

Ѳ-Зіввёго, гпі, гіит, 8. подробно изла¬ 
гать, развивать, объяснять, аіщиід. 

ѳсііввѳгѣэ, 1. = едіввего. 
е<ІШоіив, оф*. [е<1о, едіді] <шп. і. въ 
лейкѣ юридич. ^адісев едііісіі, не пре¬ 
торомъ назначенные, а избранные 
самимъ обвинителемъ. 

е<1Шо, <5пів, /. [едо, едіді] 1) изданіе, 
ІіЪгі; 2) объявленіе; Ь) ісгт. і. въ язы¬ 
кѣ юридич. е. Ігіѣииш, указаніе обви¬ 
нителя на трибы, изъ которыхъ дол¬ 
жны быть избр. судьи; В) приготовле¬ 
ніе, устройство, пшпегшп. 

е<Шиа, рагіср. и. едо, едіді: 2) аф. 
возвышенный, высокій, соІІів, Іосив 
ейіііввідшв; отт. едііит, і, п. возвы¬ 
шенность. 

1. ѳ-<іо, діді, (Шот, 8. 1) издавать, Іі- 
Ъпип; е. сіатогеш, кричать; е. апі- 
шаш, ѵііат, умереть; питеп едііиг іп 
таге, впадаетъ; 2) производить, Іегга 
е. іішшпегав вресіев; Ьаіопа деттов 
ейісііі, родила; отт. едііпв, рожден¬ 
ный, происходящій; аіаѵів едііив ге- 
ЯІЪив; 3) учинять, совершать, е. сае- 
дет, всеіия, орега ітшогіаііа; е. рид- 
пат, дать ср.; е. ехетріиш, показать 
пр.; е. 1и(І08, вресіасиіит, устроить—; 
е. орегат, помогать; 4) объявлять, 
потеп, е. диід девіит віі; е. аііиа 
Іетрав ас Іосит, назначить; е. аіі- 
^иет аисіогет, назвать кого, указать 
на кого, к-ый подтверждаетъ, свидѣ¬ 
тельствуетъ; игт. і. въ языкѣ юридич. 
е. ІгіЪав, указать на трибы, изъ к-ыхъ 
должны быть избр. судьи; Ъ) {роёі.) 
е. аппа, ѣеііа, воспѣвать — . 

2. $<Іо, 5ді, езиш, едеге или евве 1) 
ѣсть, аІЦиід; 2) переѣдать, истре¬ 
блять, гпЬі^о е. сиітоѳ; ігор. снѣдать, 
ві ^шд еві (едіі) апішот. 

ѳ-Лбоѳо, сиі, сіит, 2.1) выучивать, на¬ 
учить, аіщиет аіщиід, кого чему; 
едосіив агіев ЪеІІі = свѣдущій въ 
военныхъ наукахъ; Ъ) увѣдомить, из¬ 
вѣстить (подробно) аііциет де аіщиа 
ге; сипсіа едосіив, извѣщенный обо 
всемъ; 2) сообщить, е. отпіа огдіпе; 
е. ргаесеріа рагепіів. 

е-<іб1о, ѣ 1) обтёсывать, обдѣлывать; 
2) ігор. отдѣлывать, оканчивать, 

ѳ-сіото, тпі, тііот, 1. укрощать, обуз¬ 
дывать, одолѣвать. 

ЗДбііІ, б гит, т. племя во Ѳракіи; 
отт. Ейопгш, и Еббпів, ідів, /. аф. 
ѳракійскій. 

ѳ-4огт1о, 4. проспать. 
ѳДиоЭДо, опія, /. [едйсо] 1) воспита¬ 

ніе; 2) вскормленіе, взрощеніе, е. Ъе- 
вііагшп; е. агЬопіт, разведеніе д. 

ѳбиоаіог, бгів, т. [едйсо] воспитатель, 
едио&ігіх, Ісів,/. [дйсо] воспитатель¬ 
ница. 

1. ѳдйоо, X, 1) воспитывать, Ьошо Ьепе 
едасаіив; ігор. е. огаіогет, образо¬ 
вать ор.; 2) роёі. кормить, питать, іт- 
Ьег е. йогев, а^ег е. ЬегЬав (произво¬ 
дитъ). 

2. ѳсіиоо, хі, сіит, 8. 1) выводить, аіі- 
^иет де веоаіи, соріав е савігіз; Ъ) = 
уводить, аі^иет ад сопвиіев, весит, 
гив; е. аіідиет іп іив; потребовать 
кого предъ судъ; с) вынимать, $1а- 
діиш е ѵа^іпа, вогіеш, жребій; ф = 
едисаге: с. йііит, воспитать с.; 2) под¬ 
нимать, аиіаеит, занавѣсъ; ігор. е. 
аіщиет ад вирегав аигав, ад авіга = 
превозносить кого до небесъ; Ъ) воз¬ 
водить, воздвигать, агат; е. Іиггіт, 
выстроить б. 

ѳййіів, е, аф. [едо, еді] съѣдобный, 
съѣстной; отт. виЬві. едиііа, іиш, п. 
съѣстные припасы, 

е-бйго, 1. продолжаться (Тас.). 
ѳ-ййгпв, оф. весьма твердый. 
ЕбМоп, ошв, т. отецъ Андромахи, 

супруги Гектора; отт. оф. Еѳііо- 
пѳив. 

ѳГ-Гагоіо или ейегсіо, — ГеПшн, 4, на¬ 
бивать, наполнять. 

еіШодп, і, п. [ейог] изреченіе. 
еЙГеоІіо, опів, /. [еГіісіо^ 1) дѣланіе, 
производство, приведеніе въ дѣйствіе; 
2) дѣйствующая сила. 

ѳЙГеоІог, бгів, т. [еЯісіо] виновникъ, 
творецъ, деив е. типді. 

ейёоігіх, Ісів, /. [еШсіо] виновница. 
еЯѳоІив, рагіср. и. еійсіо. 
ѳйѳоіив, ив, т. [еГйсіо] 1) исполненіе, 

осуществленіе, вреі; 2) дѣйствіе, влія¬ 
ніе, еіоциепііае е.; В) результатъ, віпе 
иііо е._ 

ѳСГѳтіпаІе, аЛѵ. слабо. 
ѳЙГетіпаІшц оф. [ейетіпо] женопо¬ 
добный, изнѣженный. 

еЙГетІпо, 1* дѣлать женоподобнымъ, 
дѣлать слабымъ, изнѣживать. 

ѳЯГѳгаІшц оф. [ейего-агѳ] одичалый, 
свирѣпый, дикій, репе, шогев. 

ѳіГѳгоіо, см. евЬгоіо. 
ОІГѳгіІАв, 5іів, /. [еЯегпв] дикость. 
1. еГ-Гёго, ехіШі, еійіит, еЙегге, 8. 1) 

выносить, аіідиід ех аедіЪив; е. редет 
дото, выходить. Отт. = а) прино¬ 
сить, а^ег ейегі іги^ев; Ъ) хоронить, 
а1І4иет; ѵіх геіідпіі, ^иі (чѣмъ) ейег- 
геіиг; с) произносить, выражать, тег- 
Ъа, ^гаѵев вепіепііав; ф дѣлать из¬ 
вѣстнымъ, разглашать, е. сіапдевііпа 
сопвіііа: е. аіі^иід іп ѵиірті; е) уно- 
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сеть, у-завлекать, согвив (ішрѳіиа) 
еиш ехіиііі Іопдеив, ай савіга; часто 
ігор. еЙеггі ваигііо, (іоіоге, осііо, увле¬ 
каться, быть внѣ себя отъ = ; 2) под¬ 
нимать, аіщиет іп типш, е. шалит, 
риіѵів еіаіив; ігор. ѳ. аіщиет а(1 вит- 
тит ітрегіит, аіщиет ѳирга Іедев; 
е. аіщиет ІаидіЬив, аіі^иісі ѵегЬів, 
превозносить, хвалить; е. ее = а) 
проявляться, выказывать себя, ѵігіив, 
ве е.; Ь) е. ее или еЯеіті, заноситься, 
зазнаваться, гордиться, аіщиа ге; 
отт. еіаіив = оф. гордый, надмен¬ 
ный, и аЛѵ. еіаіе: еіаііив ве $егеге 
соеріі; слишкомъ надменно. 

2. ѲЙѳго, 1. [Гегив] 1) дѣлать дикимъ, 

свирѣпымъ; Іеіта еЯГегаіиг іштапііаіе 
Ьеііиагот = приходитъ въ запустѣ¬ 
ніе; 2) бѣсить, озлоблять, еа саесіеа е. 
ТЬеЪапов. 

ей’ѳгѣиа, см. ейГатоІо. 
ѳйешв, аф. [Гегив] весьма дикій, сви¬ 

рѣпый. 
ѳГ-Гегѵѳноо, іегѵі, (Ьиі), — 8. 1) вски¬ 

пать, &^иа е.; 2) ігор. разгорячаться; 
вспыхивать, взволноваться. 

ѳГ-Гѳгѵо,-8. 1) кипѣть, клокотать; 
2) ігор. съ шумомъ выступать. 

ѳГ-іеШя, аф. 1) роёі. родившій; 2) ча¬ 
ще ігор. изнуренный, слабый, согриа, 
ѵігев. 

еШоаоііав, Йіів, /. [еЯісах] дѣйствіе 
съ успѣхомъ, сила, вліяніе. 

ѳЗДо&оіІег, адѵ. [еГйсах] дѣятельно, съ 
успѣхомъ. 

ѳ&Зо&х, асів, аф\ [еШсіо] 1) дѣятель¬ 
ный, дѣйствующій съ успѣхомъ, Ъо- 
то; 2) имѣющій вліяніе, полезный, 
ргесев. 

ѳЯІсіѳпв, рагіср. и. еШсіо; 2) аф. про¬ 
изводящій, влекущій за собою, ѵігіив 
е. езі ѵоіиріаіів; саива е. побудитель¬ 
ная пр. 

ѳЯІоіѳпІег, асіѵ, [еШсіепв] дѣйстви¬ 
тельно, успѣшно. 

ѳШоіѳпііа» ае, /. [еШсіо] дѣйствіе, 
сила, вліяніе. 

ѳіПоіо, Гесі, іесіит, 8. [ех-іасіо] 1) 
сдѣлать, ропіет, Іиггев, е. аІЦиет 
сопвиіет; е. тапйаіа, исполнить по¬ 
рученія; е. аіи^шй аіісиі, доставить 
кому что; е. аіщиігі аЬ аіщио, достать, 
получить что отъ кого; Ъ) образовать, 
врѣаегат, іпвиіат; с) производить, е. 
ша^пав сопшшШіопеа; а^ег Ше ріи- 
гітиш е. (приноситъ); ф составлять, 
Ьос еШсіеІ Іегііит ѵоіитеи; е. ехег- 
сііит, набрать в.; 2) = доказывать, 
Ьос е., Йеов евзе іттогіаіев; ех ^ио 
еШсіІиг = изъ чего слѣдуетъ, яв¬ 
ствуетъ. 

еШоШв, рагіср. и. еШп$о. 

ѲІГІ8ІѲ8, Ш, /. ГеШп^о] 1) образъ, изо¬ 
браженіе, е. Ѵепегів, Кегопів; 2) ігор. 
подобіе, Ьото е. <іеі; ѵега раіегпі огіа 
е. = живой портретъ отца; Ь) обра¬ 
зецъ, идеалъ, е. ^ивіі ітрегіі, регіес- 
Іае е^иепііае; с) изображеніе, опи¬ 
саніе, е. повігагит ѵігіиіит. 

ѳГ-йп^о, йдхі, йсіит, 8. 1) предста¬ 
влять, изображать, аі^иігі, риІсЪгііи- 
(Іідет Уепегів; е. апіто, представлять, 
воображать себѣ; Ъ) изображать, опи¬ 
сывать, е. огаіогет; 2) (рѣдко) сти¬ 
рать, е. валдшпет. 

ѳШазіШіо, опІ8, /. [еШа$ііо] настоя¬ 
тельное требованіе. 

еіЯ&віШод, ив, тп. = еШа#ііаІіо. 
ѳГ-Яа&ііо, 1І настоятельно требовать, 

усиленно просить, аіщшсі аЬ аіщио. 
ѳГШ^О, хі, сіит, 8. убивать, умерщ¬ 
влять. 

ѳВДІо, 1. выдыхать, выдувать; е. апі- 
тат, испустить духъ; (роёі.) аЪ^ісіѣ 
еШапІеш (умирающаго). 

еГ-Яогѳвоо, гиі, — 8. расцвѣтать; ігор. 
a) возникать, проистекать, иіііііав е. 
ех атісіііа; Ъ) начинать процвѣтать, 
отличаться, іп$епіі ІаидіЬив. 

ѳГ-йио, хі, — 8. 1) вытекать, атпів е. 
іп Осеапит, впадаетъ; Ь) разливать¬ 
ся, распространяться, аёг е. Ьис еі 
іііис; с) выходить наружу, дѣлаться 
извѣстнымъ; 2) выскользать, выпа¬ 
дать, игпае еШиипІ шапіЪив; Ь) ігор. 
исчезать; аевіав, аеіав е., проходитъ; 
а1ідиі(і е. ех тетогіа = забывается; 
шепв еі еШиіі, онъ забываетъ, что 
хотѣлъ сказать, теряется. 

ѳШйѵішп, іі, п. истокъ. 

ѲІГбсііо, Гб(1і, Говэит, 8. 1) вырывать, 
выкапывать, Геггиш; е. осиіов (Іитеп) 
аіісиі, выколоть кому глаза; 2) рыть, 
е. Іеггаш, взрыть з.; Ь) ігор. переры¬ 
вать, обыскивать, е. (іотов. 

ѳйоѳіив, см. еЯЪІив. 
ѳГ-Гор, дероп. 1* 1) произносить, ѵегЪа; 

b) высказывать, е. сеіашіа; ^ио<1 ііа 
еЙаЪітиг; 2) іегт. і. о жрецѣ: произ¬ 
носить торжественную Формулу освя¬ 
щенія, отт. = святить, освящать, е. 
Іетрішп; иногда = (рагіср.) равз. ейа- 
Іия, посвященный, назначенный, Іо¬ 
син іетріо ебГаІиа. 

ѳЖгаоіив, рагіср. м. еЙГгіп^о. 
ѳСРгѳпаЬѳ, асіѵ. [ейгепаіив] необуздан¬ 
но, неукротимо. 

е№еп&1іо, <5піа, /. [еЯгепаіив] необуз¬ 
данность. 

ѳіЁгѳпаѣив, аф*. [ех-Ггепо] необуздан¬ 
ный, неукротимый, Ііѣегіав, шиііііибо. 

ѳйігѳпив, оф. [ех-Ггепшп] 1) безуздый, 
едиив; 2) ігор. необузданный, сирі- 
(іііав. 
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еГ-Моо, сиі, саіит, 1. вытирать, сти¬ 
рать. 

еГ-Мп^о, ігё^і, Ггасішп, 3. [Ггап$о] 
выламывать, разламывать, ^апиат. 

еГ-Ш^іо, іп^і, Ги#Гіит, 3. 1) іпігапв. 
убѣжать, е сагсѳге, йе ргоеііо; е. в 
шапіЬия, ускользнуть изъ рукъ; 2) 
ігап8. избѣгать, регісаішп, іпѵійіат; 
отт. аіідпій те еіГи$іі=ускользаетъ 
отъ моего вниманія, остается неза¬ 
лѣченнымъ мною; піЪіІ іѳ е5іі#іеі; 
сига геі аіістцив те е5и#іі=я забылъ 
позаботиться о чемъ. 

ѳіНівііШ!, іі, п. ГеЯи$іо] 1) бѣгство, 
ппііат п&ѵет ЬаЬпепіпі ай е.; 2) воз- 
иожность бѣжать, избѣгать, е. шогіів, 
возможность избѣги, смерти; 8)=вы¬ 
ходъ, іпвійеге евп^іа. 

ѳМйІдоо, ві — 2.1) сіять изъ-за, про- 
сіявать, Іпх е.; 2) ігор. отличаться, 
йисіогев еЯпІнепі; е. апйасій. 

еШіПия, сиі). [тісіо] опершійся, обло¬ 
котившійся, лежащій на —, ѵеііегі- 
Ьоа аігаіів. 

ѳГ-Гошіо, ГПйі, Гйвшп, 8. 1) изливать, 
Яшпеп е. ее (еЯГишШиг) іп таге; ат- 
піз еЯипйНиг япрег гіраз, выступаетъ 
нзъ береговъ; ігор. е. ігат іп аіідиет, 
излить свой гнѣвъ на кого; е. тііат, 
апітат = умереть; е. Іаіез ѵосев, 
произнести —; ейлйі отпіа диае веп- 
ііо (высказалъ); Ъ) производить въ 
изобиліи, а§ег е. Гпі^ев, ЬегЬаа; ігор. 
е. соріат огаіогит; с) распространять, 
Іеггогет; шсепйіит еЯГипйіІиг; 2) вы¬ 
сылать, апиіов; Ъ) выпускать, пускать, 
е. іеіа, пуст, множество стрѣлъ; ѳ. 
ЬаЬепаз, опустить повода; с) толпами 
выпускать, высылать, устремлять, е. 
едпііаіит, апхіііа сазігіа, ипіѵегвов іп 
Ьовіет; отт. е. ітреіит іп Ьовіет = 
ударить на непріятеля; д) е. ее или 
раю. еЯппйі, толпами выбѣгать, бро¬ 
саться, устремляться, ех сагсегіЬиа; 
еЙппйі оЪѵіат; едиіиіив повіег ве ех 
савігів еійшйіі; е. ве іп Ги&ат; 8) ще¬ 
дро раздавать, Ьопогев; Ь) расточать, 
раігітопішп; е. аегагіит, истощить 

казну; с) напрасно терять, ѵігеа; е. 
доііат аіісіциа, отъ нерадѣнія ли¬ 

шиться чьеЙ-лвбо милости; 4) сбра¬ 
сывать, свергать, повергать, едина е. 
сопяиіет; е. аіідиет іп таге, іп аге- 
пат, 8о1о или іп воіат; 5) е. ѳе или 
ра*8. ѳйипйі = а) іп (ай) аіідпій, со¬ 
вершенно предаваться, іп ѵіпшп, ай 
Іпхпгіат, Ъ) іп аіідиа ге, быть необуз¬ 
даннымъ, не знать мѣры, іп ІіЪійіпе. 

ѳШше, адѵ. [ейлвпв] 1) разсѣянно, не 
вмѣстѣ, безъ порядка, іге, Газете, 
ргаейагі; 2) слиткомъ щедро, расто¬ 
чительно, йопаге, тіѵеге; 3) чрезмѣр¬ 

но, сверхъ мѣры, ехзиііаге, Яеге; Ь) 
еЯившв йісеге, г. слишкомъ подробно, 
растянуто. 

ѲІГйвіо, опіа, /. [еЙГипйо] 1) изливаніе, 
разлитіе, адиае; 2) выступленіе, вы¬ 
бѣганіе толпами, Ьотішпп ех оррійів; 
8) чрезмѣрность, необузданность, апі- 
ші іп Іаеііііа; 4) расточительность, ѳ. 
ішііаіш* ІіЬегаІіШет. 

еШівия, рагіср. хл. еіГипйо. П адд. 1) 
далеко простирающійся, таге, Іоса; 
Ъ) разбросанный, разсѣянный, Іювіев, 
а^теп; ей’ава Гп$а, б. во всѣ стороны; 
сотае еЙлвае, распущенные волосы; 
2) чрезмѣрный, Ьопогез, Іаеііііа; Ъ) 
слишкомъ щедрый, расточительный, 
е, іп Іаг^іііопе; 3) ейлаіввітів ЬаЪепіа 
(Ъовіев іпѵайеге) во всю прыть, во 
весь опоръ, см. еЙРппйеге, 2. Ъ. 

бЯШйо, 4. говорить наобумъ, молоть 
вздоръ, іетеге Йе пшпйо. 

е-доНсІая, адд. холодноватый, адиа, 
ѵепіив. 

ѳ^ѳпв, *ів, адд. [е#ео] неимущій, бѣд* 
ный. 

ѲДОВДШ, ад). [е#ео] 1) нуждающійся, 
отпіпт гегит, во всемъ; 2) скудный; 
іп геЬпв е^епів, = въ бѣдности. 

е&ео, иі, — 2. 1) имѣть нужду, нуж¬ 
даться, сорііа, апхіііі; гее е^еі ѳхег- 
сііаііопе поп рапга (требуетъ); 2) не 
имѣть, іа вешрег апсіогііаіе е#иі1. 

Е^ёгіа, ас, /. нимФа, съ которою, по 
преданію, совѣщался Нума Помпилій. 

Ѳ-^ёго, зеаві, $евіит, 8. 1) выносить, 
вытаскивать, Іарійев ѳ тагі; Ъ) уно¬ 
сить, ргаейат, респпіат; с) удалять, 
прогонять, ^гаѵііав соеіі е. рорпіов; 
е. йоіогет Іасгітіз, излить печаль 
свою слезами; 2) издавать, извергать; 
е. йарев, адиат (ѵотііи) выплёвывать; 
е. диегеіав = жаловаться, 

ѳдовѣав, Еіів, /. [е$ео] 1) бѣдность, нуж¬ 
да, е. еі шепйісііаз; ігор. е. апіті, 
малодушіе; 2) недостатокъ, Гштепіі. 

е^о, ргоп. рег8. деп. теі, я. 
е&гёйіог, ягезаив в., ртёйі, 8. [е-$га- 

йіог] I. іпігап8. 1) выходить, ех оррі- 
йо, рогіія; ехегсііив е^гейііиг са8ігів, 
выступаетъ; е. (ех) паѵі, е. іп Іеггат, 
соЙтн съ к., выйти на берегъ; Ь) ігор. 
удаляться, уклоняться, е. а ргоровііо, 
отъ своего предмета; 2) всходить, 
подниматься, е. ай вшшшіт топііа, іп 
Іитиіит; е. &Шав; ГГ. ігапз. 1) выхо¬ 
дить, игѣет, изъ г.; 2) переступать, 
переходить, пшпіііопев, Яотѳп; ігор. 
е. тойпт, преступить мѣру, выйти 
изъ предѣловъ. 

ѳ^гё^іѳ, адѵ. [е#ге#іи8] отлично, пре¬ 
восходно. 

ѳ^гё^іив, адд. [е-^гех] отличный, пре- 
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восходный, славный, Гогта, сіѵів, тіс- 
іогіа; еиЬзі. е^ге^іа, Сгпт, п. подвиги 

или отличныя качества; (Тае,) е^ге- 
діаш риЫісит = слава, честь госу¬ 
дарства. 

едоввіо, бпів, /. [е^гесНог] 1) выходъ, 
выступленіе; 2) ігор. отступленіе, 
уклоненіе (отъ предмета), 

евгеввиа, рагіер. и. е#ге<1іог. 
вдоввив, ив, пи [еягеёіог] 1) выходъ, 
уходъ, е. Іиив; гатив е^гевви = рѣдко 
выходящій; Ъ) схожденіе съ корабля, 
приставаніе къ берегу, высадка, оріі- 
пшв егаі е.; с) ігор. отступленіе, укло¬ 
неніе (отъ предмета); 2) сопсг. выходъ, 
оЪвіёегѳ отпев е.; е. Яитіпів, устье р. 

еЬѳи, іи&ту. увы. 
ѳі, іпіету. = Ьеі. 
ѳіа, или Ьѳіа, іп&гу. 1) {удивленія) вотъ 
какъ! 2) {поощренія) ну, смѣло! 

ѳісіо, = е,рсіо. 
ѳ-^аойіог, Дероп. 1. и -Іо, 1. выбрасы¬ 

вать, извергать. 
бйѳоѣ&тѳп(ит, і, п. [еуесіо] то, что 

выброшено, выкидки, тагія. 
е^ес^іо, бпів, /. [еуісіо] 1) выбрасыва¬ 
ніе; 2) изгнаніе. 

ѳ^ѳоіо, 1. [е-^асіо] выбрасывать, вы¬ 
кидывать, извергать, 

ѳіѳгаііо, €дбго,= еуигаііо, еіиго. 
ѳііоіо, убсі, іесіит, 3. [е-уасіо] 1) вы¬ 
брасывать; е. ве (Гогав, ех паѵіЪив) 
броситься; е. паѵет=а) пригнать къ 
берегу, пристать къ б., е. паѵев іп 
(еггаш, аё СЫит; Ъ) выбросить на бе¬ 
регъ; чаще разе, паѵів, сіаввів еіісііиг 
аё іпвиіат, іп Іііога; е^ес(и8, выбро¬ 
шенный на б., претерпѣвшій кора¬ 
блекрушеніе; 2) изгонять, аІЦиет ех 
орріао, ёото, е сіѵііаіе; ігор, е. сигат, 
атогет ех апіто; е. віігрев геі аііси- 
уив, вырвать съ корнемъ, искоренить 
что; Ъ) = отвергать, ѳ. гаііопеш, 8іоі- 
согшп; е. огаіогет, Ывігіопет, осви¬ 
стать, ошикать; 3) = издавать, ѵо- 
сет; е. ^етііит, стонать; е. аап^иіпет, 
харкать к.; е.ііп^иат, высунуть языкъ. 

Ѳ^иШІо, бпІ8, /. и -іия, ив, тп. [едиіо] 
рыданіе, вопль, 

ѳ^иіо, 1. рыдать, вопіять. 
ѳ^игаИо, бпів,/. [е^иго] клятвенное или 
Формальное отреченіе, 

ѳ.ійго, 1. 1) клятвенно отрекаться, от¬ 
казываться; опт. въ языкѣ юридич. 
іегт. і. а) е. Ъопат соріат, объявить 
себя несостоятельнымъ; Ъ) е. Гогот 
или ^ёісет іп^иит віЪі, отвергать, не 
признавать кого безпристрастнымъ 
судьею; 2) торжественно отрекаться 
отъ — , раігіат, сопвиіаіит. 

ѳіовсіѳт-тдсіі, [іёега-тоёия] = оф. 
того же рода. 

Ѳ'іив-тдсіі, [ія-тоёив] = оф\ такого 
рода, такой. 

Ѳ-ІаЪог, Іарвив в., ІаЪі, Дероп. 3. 1) вы¬ 
скользать, ускользать, вегрепв е.; аіі- 
^иіё е. ёе тапіЪия; ігор. гев е. тето- 
гій; врев е.; Ъ) убѣжать, ех ргоеііо, та- 
піЪив, рег рогіат; (Тае.) е. ри^пат; 
с) отдѣлываться, выпутываться, ех 
^ёісіо, ех Ьоі егітіпіѣив; 2) мало-по¬ 
малу впадать, е. іп вегѵііиіеш; Б) роН. 
мало-по-малу подниматься, і$пів е. іп 
Ггопёев аііав. 

ѳІаЪогаЪіо, опія, /. [ѳІаЬого] обрабо- 
тываніе, стараніе. 

ѳІаЪогайш, оф. [еІаЪого] 1) тщатель¬ 
но обработанный, сдѣланный, ѵег- 
вив; 2) изысканный, е. сопсіппііаа. 

ѳ-ІаЪого, X, 1) іпігапв. стараться, тру¬ 
диться, е. пі рговшг іііів; е. ід ге аЙ- 
4иа, неутомимо трудиться надъ чѣмъ; 
2) ігапв. тщательно обработывать, 
отдѣлывать, гет аіщи&т; е. агіехп, 
е^иепііат, усовершенствовать —; 
Ъ) вырабатывать = пріобрѣтать, до¬ 
ставлять, ітрегіит а рагепііЪив еіа- 
ѣогаіит; (роёі.) е. вопшит. См. еІаЬо- 
гаіия. 

ѳ-ІатѳпіаЪШв, е, оф. весьма жалоб¬ 
ный, плачевный. 

ѳ-1ап&иѳвоо, ^пі, — р. 1) ослабѣвать, 
изнемогать; 2) дѣлаться вялымъ, рав¬ 
нодушнымъ. 

ѳіарвив, рагіер. гл. еІаЬог. 
ѳі&іе, аДѵ. [еіаіив] 1) высоко, выспрен¬ 
но, ёісеге; 2) гордо, надменно, еіаііпа 
ве ^егеге. 

Еіаіёив, или -Шив, аф. отъ Элата ро¬ 
дившійся, см. Саепеив. 

ѳіаііо, бпів, /. [еЯего] 1) возвышеніе; 
2) ігор. возвышенность, благородство, 
та#пііиёо еі е. апіті; Ъ} выспрен¬ 
ность, огаііопів; с) увлеченіе, порывъ, 
апіті. 

ѳ-іаіго, 1* выболтать, высказать гром¬ 
ко, аіщиіё. 

еіаіив, рагіер. и. еЙего; 2) аф*. возвы¬ 
шенный, высокій, Іоспв; ігор. ааітпв; 
Ь) гордый, см. еЯего, 2. Ь. 

Еіѳа, ае, /. городъ въ южн. Италіи 
(= Ѵе1іа),_ мѣсто рожденія Зенона, 
отт. Еіеаіѳв, ае, т.=Зенонъ; БПеа- 
іісив, оф*. 

ѳіеоіе, аДѵ. [еіесіия] съ разборомъ, 
разборчиво. 

ѲІѲОІІО, бпів, /. [еіі^о] тщательный вы¬ 
боръ, избраніе. 

еіѳоіог, бгів, т. [еіі^о] выбирающій, 
избиратель. 

Еіѳсіха, ае,/. 1) дочь Атласа и Плеіо- 
ны, мать Дар дана; 2) дочь Агамемно¬ 
на н Клитемнестры, сестра Ореста, 
супруга Пил ада; 8) сестра Кадма. 
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оіеоігшп, і, я. 1) янтарь; 2) металли¬ 
ческая смѣсь, похожая на янтарь, 

еіеоішц аф. [е1і$о] набранный, отбор- 
ный. 

ѳіѳсѣив, из, т. [еіі^о] выборъ. 
ѲІёдопв, На, аф. [еіі^о] 1) разборчи¬ 

вый, изящный, Ьото, огаіог; Ь) тон¬ 
кій, искусный, Ьото ш отпі ^и<іісіо 
еіе^апііазітиз; 2) прнхнчныЙ, красн- 

- вый, изящный, иігот віі еіе&апііив, 
в. ерівіоіа, е. #епив дісепді. 

еіедапѣег, аЗѵ. [е1е#апв] 1) со вкусомъ, 
изящно, дісеге, всгіЪегѳ; 2) умно, ис¬ 
кусно, в. Іоса сареге. 

еіѳв&пііа, ав, /. [еіе^апв] 1) приличіе, 
пристойность, изящность, тогиш, ѵі- 
іае, ѵегЬогит; 2) тонкость, остроуміе, 
е. Зосгаіісогит. 

еіб&і, огит, т. элегическіе стихи, эле¬ 
гія. 

еіедіа, ае,/. элегія. 
Еіѳібіів, Й, т. прозвище Вакха; отт. 
Еіѳіеісіѳв, шп,/. вакханки, 

еіетѳпѣит, і, п. 1) стихія; Ъ) начало, 
ргіта е. Котае; 2) рігиг. начальныя 
правила, первоначальныя основанія, 
еіетепіа кнщепді; е. дівсеге, (іосеге. 

ЕІѳрЪапЦпѳ, еѳ,/. островъ на р. Нилѣ. 
еІерЬапііпиз, аф'. [еІерЬав] изъ сло¬ 
новой кости сдѣланный. 

еІерЬав, апііз, т. и -рЪапіив, і, т. 1) 
слонъ; 2) = еѣиг, слоновая кость. 

Еіѳив, аф. см. ЕИв. 
Еіѳавіп, іпіз, /. городъ въ Аттикѣ; 

отт. ас#. Еіѳившіив, и -зіпиз; виЪві. 
Біѳияіпіа, бгиш, п. празднество въ 
честь Цереры, элевзинскія таинства. 

ЕІѳиШѳго-сШоѳв, сшп, т. свободные 
квлнкіЙцы, обитатели воет, части Кн- 
ликін, не подчинившіеся Риму. 

ѳ*1ѳѵо, 1. 1) поднимать, сопіаѣиіаііо- 
пет; 2) ігор. облегчать, ае#гіІидіает; 
Ъ) уменьшать, ослаблять, аисіогііаіет 
аііегуиа; с) представлять съ невыгод¬ 
ной стороны, умалять, унижать, гез 
иезіаз, аіщиет. 

Еш, см. ЕИв. ^ 
еііоіо, Іісиі, Іісііит, 3. выманивать, 

вызывать (ласками или хитростью) 
Ьовіев ех раіидіѣив, аіщиет ад ргое- 
Іішп, ад дівриіапдшп; ігор. е. тізегі- 
согдіат аііссуив; отт. а) призывать, 
вызывать (магическими средствами) 
«Готет, тал68, Гиітіпа; Ъ) извлекать, 
волов; іеггит е. саѵегпіз іеггае; с) вы¬ 
вѣдывать, саиаав аііссуив геі. 

ЕИсіив, іі, т. [еіісіо] молніеносный, 
«Гирііег. 

еіісіо, Ізі, Твит, 8. [е-іаедо] 1) вытал¬ 
кивать, вышибать, выдавливать, аіі- 
4пеш сшти, осиіоз; ігор. е. Іііегав, не 
произносить б.; (роёі.) е. тогЪит, 

вылечить б.; Ъ) издавать, аопит; ѳ. 
та#пав ѵосев, кричать; 2) разбивать, 
патез, сариі аіісіуив; Ъ) раздавливать, 
ЬегЬа8, ап^иев; ігор. еііді ае^гііидіпе, 
сокрушаться; е. пегѵов ѵігіиіів, раз¬ 
слаблять —. 

бПдо, 15^1, Іесіит, 8. [е-іе^о] выбирать, 
избирать, е. гет аіі^иат; еіі^е де Шів, 
^иет ѵеіів. 

ѳіітіпо, 1. [е-іітеп] переносить черезъ 
порогъ; отт. е. діеіа, разглашать 
сказанное; е. угадав, выходить изъ 
д.; е. аіщиет, выгнать кого. 

Ѳ-11то, 1* выпиливать; ігор. а) искусно 
изготовлять, саіепаз; Ь) тщательно 
обработывать, отдѣлывать, аіщиід. 

ѳНвдиів, е, аф. [е-1іп#иа] 1) лишен¬ 
ный языка, нѣмой; 2) ігор. лишенный 
дара слова, некраснорѣчивый. 

Ѳ-ІІ^ПО, 1. 1) процѣживать; 2) очи¬ 
щать. 

ЕИв, ідів, /. (асе. дгаес. ЕІІп) область 
южн. Греціи; отт. а) Еіѳив и ЕИив, 
аф. и виЪві. Еіёі, (ЕШ), огит, т. жи¬ 
тели Э.; Ь) Еііав, йдів, аф. /. 

ѲІ18ІО, бпів, /. [еіісіо] 1) выдавливаніе; 
2) іегт. і. опущеніе гласной буквы. 

Е1І8В&, ае, /. = Иідо. 
еііѳав, рагіер. іл. еіісіо. 
ЕИив, см. Еіів. 
ѳііхив, оф. варённыб. 
ѳІІѳЪогит, і, п. = ЬеІІеЬогит. 
ѳііірвіа, ів, /. эллипсисъ, опущеніе 

слова. 
ѲІІуоІшіит, іі, п. ламповая свѣтильня. 
ѳ-ібоо, 1. отдавать въ наемъ, въ арен¬ 
ду, на откупъ, е. іипдит; ^епв еіосаіа, 
народъ, платящій дань (сборъ кото¬ 
рой отданъ на откупъ). 

ѲІоойѣіо, опів, /. [е^иог] выраженіе 
мыслей, образъ изложенія, слогъ. 

ѳіооиѣбгіа, ае, /. [вс. агв] риторика 
(фиіпі.). 

ѳіоойѣгіх, ісів, /. [вс. агв] риторика 
(фиіпі.). 

ѳіовішп, іі. «. 1) краткое изреченіе, е. 
8о1опів; 2) надпись, топитепіопхт; 
3) краткое изложеніе, замѣтка (при¬ 
лагаем. къ судебнымъ актамъ). 

ѳібсіиѳпв, іів, аф [е^иог] краснорѣ¬ 
чивый. 

еіосіиѳпѣѳг, асіѵ. [е^пепв] краснорѣ¬ 
чиво. 

ѳ1оаиепіі&, ае, /. [ек^иепв] красно¬ 
рѣчіе. 

ѳ1б^иіит, іі, я. [е^иог] краснорѣчіе, 
краснорѣчивое изложеніе. 

Ѳ-10<іиог, ^ииіив (Іоспіив) в., 8. Зероп. 
1) высказывать, излагать, е. гет иі 
іасіа еві; 2) (объ ораторѣ) говорить^ 
выражаться, е. огпаіе еі соріове. 

Еіогин, і, т. рѣка и городъ на воет. 
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берегу Сициліи; отт. Еіогішц яф. и 
зиЪзі. Еіогіпі, 5гшп, т. жители г. Э. 

Еірѳпог, бгіа, т. одинъ изъ товари¬ 
щей Уднсса. 

Еіріпіоѳ, ев,/, сестра Кимопа. 
ѳ-ійоѳо, хі, — 2. рросіявать; ігор. а) 

выказываться, проявляться, всіпііііа 
іпдепіі ^ат іп риего е.; Ъ) отличаться, 
е. ѵігіиііЪиа. 

Ѳ-Іиоіог, 1, йероп. 1) іпігапз. проби¬ 
ваться, съ трудомъ вы-проходить, е. 
рег ол&ивіа; адиа е.; 2) ігап8. выпуты¬ 
ваться, вывертываться, преодолѣ¬ 
вать, е. (ІШісии&Іев; ^и^т іоі тапив 
еіисіапй&е еввепі. 

е-ІиойЪго, 1. и -Ъгог, йероп. 1* при 
свѣчѣ, ночью обработывать; чаще 
ігор. прилеяшо обработывать, усерд¬ 
но заниматься, трудиться, аіщаід, 
надъ чѣмъ. 

Ѳ-Хй<Іо, Іааі, Іиаит, 3.1) (хитрымъ обра¬ 
зомъ) избѣгать, увертываться отъ —, 
е. ѵіт 1е^І8, ри^паш, аі^иет; 2) из¬ 
дѣваться, аіциет, надъ кѣмъ; Ь) про¬ 
водить, обманывать, аііциет. 

ѳ-ій&ѳо, хі,— 2. 1) (іпігапв.) перестать 
оплакивать; 2) (ігагші.) горько пла¬ 
кать, скорбѣть. 

ѳІитЪів, е, яф. безсильный, слабый, 
вялый. 

Ѳ-1ио, Іаі, Шіит, 3. 1) вымывать, смы¬ 
вать, вогсіеа, запдишет; 2) ігор. смы¬ 
вать, удалять, уничтожать, е. тасиіав 
Іигіогит, атага сигагит, сгітеп. 

Еіиваіѳв, іит, т. племя въ Аквитаніи, 
ѳійіиа, рагіср. іа. еіио; 2) яф. водяни¬ 

стый, безсонный, вялый. 
ѲІйѵіев, ёі, /. 1) разлитіе водъ, навод¬ 
неніе, разливъ, тагіз, адиагит; Ь) за¬ 
топленіе; ігор. гибель, сітііаііа; 2) 
рытвина, пропасть, 

еіиѵіо, опІ8,/. = еіиѵіеа, 1. 
Еіѵіпа, ае, /. прозвище Цереры. 
Еіут&ів, Т(ІІ8, /. западная провинція 
Персіи; отт. -таеиа, яф. и виЬзі. 
-таеі, огит, т. обитатели пров. Э. 

Еіувішп, іі, п. ел из ей, елизейскія поля, 
(мѣстопребываніе праведныхъ по 
смерти); отт. Еіувіин, яф. 

ѳтаоіі&в, ІІІ8,/. [етах] страсть поку¬ 
пать. 

ѳ-ш&ойіо, 1. выводить пятна,вычищать, 
ет&поір&ііо, опіа, /. [етапсіро] 1) 
Формальное освобожденіе сына изъ- 
подъ власти отцовской; 2) отреченіе 
отъ права собственности, 

ѳ-тапоіро, 1. 1) освобождать сына 
изъ-подъ власти отцовской; 2) отка¬ 
зываться, уступать, предоставлять, 
Шіит іп айорііопет аіісиі; е. ргаеШа 
раіегпа, адгит; 8) предавать, ее аіі¬ 
сиі; етапсір&іиз іетідае. 

ѳ-тапо, 1. вытекать; ігор. в) происте¬ 
кать, имѣть начало, таіа поаіга івгіпс 
етапапі; Ъ) ітреге. етапаі, слѣдуетъ, 
явствуетъ; с) распространяться, раз¬ 
носиться, Гата етапаѵіі. 

Еш&ОДа, ае, /. древн. назв. Македо¬ 
ніи, въ послѣдствіи область Македо¬ 
ніи. У поэтовъ = я) Македонія, Ъ) 
(смежная съ нею) Ѳессалія; отт. 
Еш&ѢЬішэ, яф. и ЕтаіЫв, ісіів, яф. 
/ет. македонскій или ѳессалійскій; 
ЕтаіЬісІеа = Ріегісіеа. 

ѳ-таіигевсо, гиі, — 3. 1) созрѣвать; 
2) ігор. смягчаться, іга Саеаагія ета- 
Іигиіі. 

ѳтах, асіа, яф. [ето] любящій поку¬ 
пать. 

етЫёта, Аііѳ, п. X) накладная работа, 
наклади, украшеніе выпуклыми Фи¬ 

гурами; 2) мозаичная работа; 3) ігор. 
вставка, заимствованныя мѣста (въ 
рѣчи). 

ѳтЬбІіихп, іі, я. вставка, интермедія, 
интермеццо. 

етѳпсІаЪШв, е, яф. [етеп<1о] испра¬ 
вимый. 

ѳтепсіаіе, айѵ. [етепіаіиа] безоши¬ 
бочно, вѣрно. 

етѳпсііШо, опіа, /. [етепйо] испра- 
’ вленіе. 
ѳтѳпсШог, <5гів, т. и -ігіх, Ісіа, /. 

[етеп(1о] исправитель, -ница. 
ѳтѳпсШив, рагіср. хл. етепйо; 2) яф. 

безошибочный, вѣрный, сагтеп; Ь) 
безукоризненный, тогеа, ѵііа. 

ѳтепбо, 1. Ге-тешіит] поправлять, 
исправлять, ПЪгит, тогеа. 

ѳтѳпвив, см. етеііог. 
е-тѳпііог, йероп. 4. лгать, выдумы¬ 
вать, сочинять, аіциісі; рагіср. етеп- 
Іііиа {раза) = выдуманный, вымы¬ 
шленный. 

ѳ-тѳгоог, йероп. 1. выторговать, ку¬ 
пить. 

ѳ-тѳгѳо, тегпі, тегііит, 2 и етегеог, 
гііиа 8., 2. йероп. 1) заслуживать, вы- 
работывать, е. ресипіаш; 2) (роёі.) е. 
аІЦиет = оказать кому важныя услу¬ 
ги; етегііиз, заслуженный; В) выслу¬ 
живать, (тііеа) етегііоа, выслужив¬ 
шій свое время; отт. етегійів иногда 
= старый, агаігит, е^иив е. 

е-тегдо, тегаі, тегзит, 3. X) іпігапз. 
выплывать, выныривать, ех а ян а; 
ігор. ех ^ио етегдіі, изъ чего слѣ¬ 
дуетъ, явствуетъ; Ь) выходить, по¬ 
являться, Яоз е. е сапіе; е. ех ааШЪив 
іп сашроа; ігор. Ъеііит е., в. возни¬ 
каетъ; с) ігор. выпутываться, вывер¬ 
тываться, ех^шіісіо; сіѵііаіез етегае- 
гипі, г. оправились; Іедоз е., з. начи¬ 
наютъ имѣть дѣйствіе; 2) ітапз. вы- 
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водить наружу, поднимать; отт. е. 
яе или етег^і, выходить, выплывать, 
выбираться, е. е йитіпе; е^ииз ѳтег- 
зов ех раішіе; ігор. е. ее ех т&іія, ны- 
путаться изъ —. 

етѳііоа, ае, /. рвота, 
ѳ-тѳііог, тепвиа в., 4. дероп. вы-нзмѣ- 
ривать, яраіішп осиіів; опт. а) е. іег- 
гая, араііит, ііег, пройти, проѣхать—; 
Ъ) е. аіісиі, аіідиій, удѣлить, дать ко¬ 
му что. 

ѳ-тёіо, теввпі, теввит, 3. скосить, 

сжимать. 
ѳ-тіоо, сиі, с&іит, 1. 1) сверкать, про¬ 

сверкать, Гпітеп етісиіі, молнія блес¬ 
нула; ігор. е. та#піІи<1іпе гегит, от¬ 
личаться — ; 2) = выскакивать; вап- 
ЯиІ8 етісиіі, к. брызнула; ігор. раѵог 
е. страхъ внезапно обнаруживается; 
2) быстро подняться; е. ѳаНи іп сиг- 
пш, вскочить на —. 

ѳ-ші^го, I. выселяться, переселять¬ 
ся. 

епипа, ае, — Ьешіпа. 
етідепв, іів, рагіср. и. етіпео; 2) ад). 

выдающійся, высокій; Ъ) ігор. отлич¬ 
ный, іп^епіиш. 

ешіпепііа, ае, /. [етіпела] 1) высту¬ 
пающее, выдающееся; 2) ігор. пре¬ 
восходство, совершенство, орегія. 

о-тіпѳо, пиі, — 2. 1) выставляться, 
выдаваться, торчать, аіщиій е. ех 
іегга іп аШіисііпет; 2) ігор. вы-по¬ 
казываться, аисіасіа е.; Ь) бросаться 
въ глаза, отличаться, е. іпіег отпев, 

етідав, адг. издали; е. ри^паге, ср. 
находясь на извѣстномъ разстояніи 
другъ отъ друга (на выстрѣлъ) орров. 
сотіпав. 

етігог, 1* дероп. сильно удивляться, 
етіввагішп, іі, я. [етіііо] отводный 
каналъ. 

ѳтІввагіив, іі, т. [етіііо] лазутчикъ, 
ѳтіввіо, опія, /. [етіііо] 1) выпусканіе, 
выпущете, вегрепіів; 2) бросаніе, ме¬ 
таніе, іеіогит. 

ѳ-тіііо, тізі, тіввит, 8. 1) выпускать, 
аіцпеш ех игЪе, ациат ех Іаси; е. 
аіі^оій тали, ех тапіЬиа; ігор. е. апі- 
тат, испустить духъ; 2) высылать, е. 
е^шіе8 іп Ьовіет; 3) бросать, метать, 
Ьавіат, іеіа, іиітіпа. 

ете, еті, етріит, 8. покупать, аіщпиі 
аЬ аіщио; яиапіі етівіі? за сколько 
ты к.? ігіЬив тіпів, за три м.; ралго 
(Ьепе) е., дешево к.; та#по (таіе) е., 
дорого заплатить; ігор. е. аепіепііаз 
Іпшсшп = подкупить судей; е. аіі- 
Япет Ьепебсіів == склонить кого на 
свою сторону благодѣяніями, 

е-хпосіёгог, 1. дероп. умѣрять, 
б-тосійіог, 1. дероп. воспѣвать. 

ѳтоіітѳпігит, і, я. [етоііог] большой 
трудъ, усиліе. 

етоіішѳпішп, і, п. см. етоіатеп- 
Іит, 

ѳ-тоііог, 4. дероп. совершать, аіциіі 
е-тоШо, 4. 1) размягчать, смягчать, 

ігор. е. тогев; 2) ігор. разслаблять, 
изнѣживать, е. ехегсііит. 

ѳтоійтѳпіит, і, я. (или етоіітеп- 
іит) выгода, польза, 

ѳ-тбпѳо, пиі, пііит, 2. увѣщевать, 
ѳ-тогіог, тогіиив в., тбгі, 8. дероп. 

1) умереть; 2) ігор. совершенно ис¬ 
чезнуть, Іаив еогит е. поп роіеві. 

ѳ-шбѵѳо, тбѵі, тбіит, 2. 1) выдви¬ 
гать, отдвигать, отт. = удалять, ріе- 
Ьет е іого; ігор. е. ревіііепііат, си¬ 
гав; 2) потрясать, е. тагов йтбатеп- 
^ие; е. ропіит, взволновать море. 

Етрейдоіев, іа, т. греческій фило¬ 
софъ, послѣдователь ученія Пиѳаго- 
ра; отт. Етресіооіёив, асЦ. 

ѳтрЬавів, іа, /. выразительность, си¬ 
ла. 

ѳтршоив, аф*. основанный на опы* 
тѣ, эмпирическій; виЪві. етрігісив, і, 
врачъ-эмпирикъ. 

етрогіит, іі, п. торговое мѣсто, ры¬ 
вокъ. 

ѳтрііо, ошв, /. [ето] 1) покупаніе; 2) 
покупка. 

ѳтрЗДо, 1. [ето] охотно покупать, 
ѳтріог, бгів, т. [ето] покупщикъ, по¬ 
купатель. 

ѳ-тй&іо, 4. проревѣть, ігор. изрыгать, 
ѳтипоѣіо, опів,/ [етип$о] сморканіе. 
Ѳ-тип&о, пхі, псіит, 8. высморкать; 

е. ее или етип^і, высморкаться; отт. 
ігор. а) Ьошо етипсіае пагів=ч. тон¬ 
кій, умны; Ь) е. аіщиет (аг$епІо) на¬ 
дуть ког#. 

ѳ-тйпіо, 4. 1) надлежащимъ образомъ 
укрѣплять, Іо сит; 2) (Гос.) дѣлать 
удобопроходимымъ: е. вііѵат, раіи- 
<1ев — проложить дорогу черезъ —. 

ѳ-тиіаііо, бпів,/. [етиіо] измѣненіе, 
перемѣна. 

ѳ-тйіо, 1. измѣнять, 
еп, 1) (сит пот. еі. асе.) вотъ, еп Ргіа- 
тив; еп саиват, сиг еіс.; 2) въ вопросѣ 
а) = слышь, еп 4иі<1 &&ів? Ъ) = развѣ, 
еп шщиат тігаЬог . . . ? 3) при пове¬ 
лит. накл. (роёі.) ну, ладно, еп ассі- 
ре; еп а$е гигаре тогав. 

ѳпаггаЪІИв, е, оф. [епагго] что можно 
разсказать, описать, 

епаггаііо, опія, /. [епагго] подробное 
изложеніе, объясненіе, 

ѳп&ггаіог, бгів, т. [епагго] подробно 
излагающій, объясняющій, 

ѳ-п&гго, Ь 1) подробно разсказывать, 
излагать; 2) объяснять. 
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ѳ-пааоог, аіив ѳ., 8. йероп. 1) произ¬ 
растать; 2) образоваться, 

ѳ-п&іо, 1. 1) выплывать; спасаться 
вплавь; 2) ігор. выпутываться 

ѳ-паѵаіив, [паѵо] исполненный, сдѣ¬ 
ланный. 

б-патдео» 1. 1) вы-отплывать, отпра¬ 
вляться на кораблѣ, е. КЬобшп; 2) 
роёі. объѣзжать на кораблѣ, плайать 
по, е. ппбаш. 

Епоѳі&сіив, і, т. одинъ изъ гиган¬ 
товъ. 

ѲШІО, ргаер. дреѳн. форма = іп. 
Епбутіоп, бпіа, т. красавецъ въ Ка¬ 

рія, осужденный Юпитеромъ на вѣч¬ 
ный сонъ; отт. Епсіутіопів вотпоа 
= вѣчный сонъ. 

ѳ-пёоо, сиі, сіит, 1. 1) медленно уби¬ 
вать, душить; 2) морить; вііі епесіоя 
Тапіаіив, томимый жаждою; ргоѵіп- 
сіаш епесіат ігабеге, совершенно 
истощенную. 

ѳпѳгѵаіив, рагіср. хл. епегѵо; 2) аф*. 
изнѣженный, вялый, Ьошо, огаіог. 

ѳпѳгуів, е, аф*. [е-пегѵив] 1) безсиль¬ 
ный, слабый, Ьошо; 2) вялый, огаіог. 

ѳпѳгѵо, 1. [е-пегѵиа] ослаблять; ігор. 
изнѣживать. 

Еп^уоп, і, «. городъ на о-вѣ Сициліи; 
отт. Епртіпшц и Еп^уіпив, аф. 

ѳпіоо, 1. = епесо, 1, 
ѳпіт, сопо. 1) ибо; 2) = конечно, аі 

епіш, ве<1 еоіт. 
ѳпіт-ѵѳго, айю. 1) конечно, дѣйстви¬ 
тельно; 2) но, въ самомъ дѣлѣ. 

ЕшрёНв, еі, и еоа, т. 1) рѣка въ Ѳес¬ 
саліи, впадающая въ Пеней; 2) богъ 
рѣки. 

ѳпівѳ, адл. — епііе. 
ѳпівив, см. ѳпіхив. 
ѳ-пііѳо, иі, — 2. просіяват?; ігор. вы¬ 
казываться, отличаться. 

Ѳ-пііевоо, Іиі, — 8. начинать сіять; 
ігор. начинать отличаться, 

ѳ-пііог, таив (піхив) 8., пііі, 8. йероп. 
1) іпігапгіі. силиться: а) пробиваться, 
выбираться, рег ап^лѳііая еі ід^епіет 
тиііііпбіпет; Ь) избираться, вскараб¬ 
киваться, іп ѵегіісет топіів; с) ігор. 
добиваться, стараться изо всѣхъ силъ, 
е. иі (не) Шиб паі; е. рго аіщио, іп ге 
аіщпа; 2) ігапв. а) рождать, е. р&гіиз 
ріигев; Ь) взлѣзать, вскарабкиваться, 
е. а^егет. 

ѳпіхѳ, айѵ. [епіхиа] старательно, рев¬ 
ностно. 

ѳпіхив, рагіср. хл. епііог; 2) аф*. стара¬ 
тельный, ревностный. 

Вила, (Неппа), ае, /. городъ на о-вѣ 
Сициліи, съ храмомъ Цереры; отт. 
Еппаѳив и Еппѳпвія, аф. и виЬві. 
Еппѳпвѳв, іиш, т. жители г. Э. 

Еппіав, іі, т. извѣстнѣйшій изъ древн. 
поэтовъ римскихъ. 

ѳ-по, 1. 1) вы-уплывать; Ъ) спасаться 
вплавь; 2) роёі. = улетать, 

ѳпосіаіе, асІѵ. [епобаіив] ясно. 
ѳпосІШо, ошв, /. [ешніо] распутыва¬ 
ніе, ігор. объясненіе, 

епосі&ігив, рагіср. хл. епо<1о; 2) оф. яс¬ 
ный, понятный. 

ѳпойІв, е, аф. [е-побив] 1) безъ узловъ; 
Ь) гладкій; 2) ігор. плавный, легкій, 
еіе^і. 

ѳпобо, 1. [е-побив] 1) развязывать уз¬ 
лы; распутывать; Ь) дѣлать гладкимъ; 
2) ігор. объяснять, потіпа. 

ѳпогтів, е, аф. [е-погта] 1) непра¬ 
вильный, ѵег8П8; 2) чрезмѣрный, пре¬ 
огромный, согрпз, діабіав. 

ѳпогтіі&в, аііе, /. [епогтів] 1) непра¬ 
вильность; 2) чрезмѣрность, огром¬ 
ность. 

ѳпогаиіег, айѵ. [епогтів] 1) непра¬ 
вильно; 2) безмѣрно, чрезмѣрно. 

Ѳ-ПОІѲ80О, Іиі, — 8. дѣлаться извѣст¬ 
нымъ, разглашаться, 

ѳпоіо, 1. отмѣчать. 
ѳпв, Іів, п. [ват] существующее, суще¬ 

ство. 
ѳпвіЯэг, и -вег, ёга, ёгшп, оф. [епвія- 

Гего, вего] носящій мечъ. 
ѳпвІ8, ів, т. мечъ. 
Епіѳііа, ае,/. городъ на о-вѣ Сициліи; 

отт. ЕпіѳШпі, отт, т. жители 
г. Э. 

ѳпіЬутѳта, ёіив, п. 1) сужденіе; 2) за¬ 
ключеніе, вывед. изъ противополо¬ 
женія. 

Ѳ-пйЪо, рві, ріцш, 8. выходя за-кужъ 
оставить семейство, родъ, перейти 
въ другое семейство, др. родъ, 

ѳшшоіѳаіе, авю. [еписіеаіиа] ясно,.про¬ 
сто. 

ѳписіѳаіив, рагіср. хл. енисіео; 2) аф*. 
ясный, просто, е. воина бісепбі. 

ѳписіео, 1. [е-писіеив] собсте. выни¬ 
мать косточку, ядро, отт. ігор. =* 
объяснять, аі^оіб. 

ѳпшпѳгШо, бпів, /, [епшпего] исчи¬ 
сленіе. 

ѳ-пшпёго, 1. исчислять, пересчиты¬ 
вать. 

ѳпипоіаііо, опІ8,/. [пипсіо] 1) выска¬ 
зываніе; 2) наложеніе, геі ргороюіае; 
3) (дгатт.) предложеніе, 

ѳпипоі&іит, і, п. [епипсіо] предложе¬ 
ніе. 

ѳпипоіо, 1.1) высказывать, выражать, 
веиіепиав Ъгеѵііег; е Іііегав, произ¬ 
носить б.; 2) пересказывать, сопзіііа 
80СІ0ПШ. 

ѳпипі-, см. ѳпипо*. 
епирііо, опіѳ, /. [епиЬо] переходъ въ 
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другое семейство, др. родъ — вслѣд¬ 
ствіе брака. 

О-ШгігІо, 4. вскармливать, воспиты¬ 
вать, риегшп. 

1* ѳо, Іѵі, іішп, Іге, 1) идти, іге ре<ИЪив, 
идти пѣшкомъ; іге е^шв, ѣхать вер¬ 
хомъ; іге паѵіѣив (рирріѣив, сит сіав- 
ве) — на кораблѣ; іге богтіішп, сиЫ- 
Ішп, идти спать; іге поѵат (поіат) 
тіат, идти по новой (знакомой) доро¬ 
гѣ; 2) ігор. ісгт. і. (ресІіЪив) іге іп 
вепіепііат аіісидив = одобрить чье 
мнѣніе (при подачѣ голосовъ въ се¬ 
натѣ); іге іп аііа огппіа, быть совер¬ 
шенно противоположнаго мнѣнія; Ъ) 
= переходить, іге іп Іасгішав, запла¬ 
кать; іге іп гіхат, заспорить; вап&иів 
іі іп аиссоз (превращается); с) при¬ 
ступить, іге іп виіГга$шт (къ подачѣ 
голосовъ), іп роепав, іп сае<1ет; іге 
а(і агта, взяться за оружіе; д) съ виріп. 
глагола = желать, стараться, іге рго- 
ЬіЬііпт аіщиій, стар, воспрепятство¬ 
вать чему; іге иііит ііуигіав, стар, 
отмстить за обиды; е) іге рег Іедев = 
принять законы; іге рег 1аи(1ев, хва¬ 
лить. 

3. ѳо, аАѵ. [ів] 1) туда, ео аѣііі; отт. 
<$) ео і^пе, до тѣхъ поръ; Ь) до того, 
ео гет а<ЫііхіІ, иі —; часто съ родит, 
п. ео гегит ѵепіиш еві, дошло до то¬ 
го; ео (Іеврегаііошв еов абсіихіі, до¬ 
велъ ихъ до такого отчаянія; ео та- 
рііішііпіа регѵепіі, достигъ такой 
степени величія; с) къ тому еще, ео 
ассеввіі пі — ; 2) аЪІаі. $іпд. пеиіг. а) 
тѣмъ, ео хпа#І8; Ъ) съ тѣмъ (намѣре¬ 
ніемъ), ео всгірві, пі — ; ео іііит а(і 
Іе тіві иі —; с) посему, поэтому, Гга- 
Іег тепіі, ео ѵегеог, пе —. 

бо&ѳт, айѵ. [ісіеш] туда же, ѵепіге. 
вое,/ утренняя заря (=аигога). 
вбив, аф. [еов] 1) утренній; Ь) восточ¬ 
ный, таге: 2) 8иЬзі. денница, Венера 
(звѣзда); о) востокъ; с) житель вос¬ 
тока. 

Ератіпошіав, ае, т. полководецъ ѳи¬ 
ванскій. 

ЕрарЪив, і, т. сынъ Іо, внукъ Инаха. 
Ѳ»р&в1ив, рагіср. [равсог] роёі. съѣ¬ 
денный. 

ѳрЬбЪпя, і, т. юноша (отъ 16 до 20 
лѣтъ). 

ерЬётѳгів, кііа, /. книжка для замѣ¬ 
токъ, журналъ. 

ВрЬбиов, і, /. городъ въ М. Азіи; 
отт. ЕрЬбвім, аф. и виЪві. -віі, 
бгшп, т. жители этого г. 

ѳрЫрріаіш», оф. [ерЪірріит] употре¬ 
бляющій чапракъ, е^иев е. 

ерЫрріит, іі, п. чапракъ, попона 
(упогреблявш. вмѣсто А діа). 

ерЪбгив, і, т. одно изъ пяти высшихъ 
должностныхъ лицъ въ Спартѣ. 

БрЪуга, ае, и ЕрЪугѳ, ев, /. 1) мор¬ 
ская нимфа; 2) древн. названіе Ко¬ 
ринѳа; отт. ЕрЬугаѳив, или гёіиз, 
оф. 

ѳріЪаіа, ае, щ. морской солдатъ. 
ЕріоЬ&гтпв, і, т. философъ, послѣдо¬ 

ватель Пиѳагора и сочинитель коме¬ 
дій, род. на о-вѣ Косѣ н переселился 
въ Сиракузы (отт. Віспіов). 

ѳріобрш, оф*. веслами снабженный, 
съ веслами. 

Еріогійѳа, іа, т. могущественный, все¬ 
сильный (Ротредов, у Циц.). 

Еріоигив, і, т. греческій философъ; 
отт. Еріоогѳив, аф. и виЬві. -геі, 
огит, т. приверженцы Э. 

ѳріоив, аф. [еров] эпическій. 
Ерібптпов, і,/. или -пот, і, п. городъ 

въ Иллиріи (въ послѣдствіи ИуггЬа- 
сЬішп), отт. Ерій&тпепѳів, е, н 
-бапттв, аф'., 

ЕрісІарЬпе, ев, /. предмѣстье г. Ан¬ 
тіохіи. 

ЕрМ&игив, і, /. городъ въ Далмаціи, 
нин. Нартва; 2) Е. Ытёга, г. въ Ла¬ 
коніи; 3) городъ въ Арголидѣ, съ 
храмомъ Эскулапа. Отт. Ерійаи- 
гіив, аф. эпвдаврскій, и ѵиШ. (роёі.) 
= Аевспіаріпя." 

ерШоНсив, аф'. = (іетопвігаііуця. 
Ерівбпі, отт, т. Iсовете. потомки] 

сыновья семи героевъ, погибшихъ въ 
походѣ противъ Ѳивъ, возобновив¬ 
шіе войну н завоевавшіе Ѳивы, 

ѳрі^гатша, &1ів, я. 1) надпись; 2) эпи¬ 
грамма. 

ер И орта, І, т. заключеніе, эпилогъ. 
ЕрітёШбйв, еі, т. братъ Прометея, 

супругъ Пандоры, отецъ Пирры; 
отт. Еріше.Шів, Иів, /=РуггЪа, 

ѳрішоіиш, іі, м. побѣдная пѣснь. 
ЕрірЬ&пѳа, ае, /. городъ въ Киликіи. 
ѳрірЪопѳта, Аііа, п. восклицаніе. 
ерірЬбга, ае, /. насморкъ. 
Ерігепвів, см. Ерігпв. 
ѳрігЬѳйішп, іі, п. постромка. 
ЕрігоЪѳв, Ерігоіісив, см. Ерігтш. 
Ерігив, і,/. область сѣв. Греція; отт. 
а) Ерігѳпвів, е, и ЕрігбШтв, оф. 
Ерігбіѳв, ае, иріиг. Ерігбіаѳ, агшп, 
т. жители Э. 

ѳрівібіа, ае, /. 1) посланіе; 2) письме, 
ѳріяідіішгц іі, м. письмецо, 
ѳріеійіа, ае, /. = ерівіоіа. 
ѳріі&рЬіш, іі, т. надгробное слово. 
ѳріШ&І&тіиш, іі, я. свадебная пѣснь. 
ѳрііЬЗІоп, і, я. прилагательное. 
ѳрПбтѳ, ев, /. извлеченіе, 
ерббѳа, из, т. родъ морской рыбы, 
ѳрббоа, і, т. лирическое стихотворе- 
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те, въ которомъ долгій стихъ смѣ¬ 
няется короткимъ. 

ѳрора, брів, т. потатуйка, удодъ, (птица), 
ѳров, (только пот. и асам.) п. эпопея, 

эпическая поэма. 
ѳ-ро1;о, Хаті, роіит, 1. 1) выпивать; 2) 

всасывать. 
ѳрйіаѳ, Іігшп, /. см. ериіит, 2. 
ѳриіагів, е, аф. [ериіит] пиршествен¬ 
ный, застольный. 

ѳриіаѣіо, бпіз,/ [ериіог] пированіе. 
ѳрйіо, бпіз, т. [ериіог] устроивающій 
пиръ; ігіитѵігі или зеріеттігі ериіо- 
пез, которымъ поручали устройство 
пировъ, дав. въ торжеств, случаяхъ, 

ѳрйіог, 1. дероп. 1) кушать, обѣдать, 
е. сит таіге; (роёі.) е. риііоз; 2) пи¬ 
ровать. 

ѳрйіиш, і, «. 1) обѣдъ, пиръ (въ тор¬ 
жеств. случаяхъ) Лаге рориіо К. е.; 2) 
ріиг. ериіае, агит, /. = а) кушанья, 
блюда, тепза сопдиізіііззітів ериіів 
ехяігиеЪаІиг; Ъ) обѣдъ, особл. пыш¬ 
ный об., пиръ. 

е<іи&, ае,/. кобыла. 
Ѳ^иѳ8, Піз, т. ^ииз] всадникъ = а) 
ѣздокъ, наѣздникъ, іііе е^ие8 Іоп^і- 
іисііпет Ііаііае Ігапзсиггіі, проѣхалъ 
верхомъ; Ъ) конный солдатъ, е^иііе8 
ре<Шевдие, конница и пѣхота; часто 
е^ие8 — соИесЬ. конница: ів е. оріішив 
йііі іп Сгаесіа; с) принадлежащій къ 
сословію всадниковъ, 

бфіеиіѳг, 8ІгІ8, 8Іге, аф. ^пев] 1) 
конный, віаіпа е ; Ъ) къ конницѣ при¬ 
надлежащій, агта; соріае е. = кон¬ 
ница; тіііііа е. служба въ кавалеріи; 
2) принадлежащій къ сословію всад¬ 
никовъ, всадническій, огбо, сепѳив. 

ѳдиісіѳт, адл>. подлинно, право (прей- 
мущ. при %лаюл. въ 1 лицѣ ед. и мн. ч.) 
е. поііт, я право не хотѣлъ бы; е. 
піЬіІ ѵібео (что касается до меня) я 
ничего не вижу; е. зсііів, вы, конечно, 
(вѣрно) знаете. 

е<рШе, ів, п. ^ииа] конюшня. 
Ѳфііпив, аф. ^иив] лошадиный. 
Ѳфигіа, б гит, п. ^иив] праздникъ 
въ честь Марса съ конскою скачкою. 

одиіІ&ЫІів, е, аф. ^иііо] удобный 
для верховой ѣзды. 

ѳдоШіІиѳ, ив, т. ^иііо] 1) конница; 
2) = всадники (сословіе). 

Ѳфіііо» 1. ^иев] 1) ѣздить верхомъ; 
2) роёі. бушевать, Еоги8 е. 

едииіёиѳ, или есиібив, і, т. [сістіп. отъ 
е^иив] 1) жеребенокъ; 2) снарядъ для 
пытки. 

ефшіив, і, т.'=ецші1епв, 1. 
Ѳфіив, і, т. X) лошадь, конь, тегеге 
едио, служить въ конницѣ; е^ш ѵі- 
гщие, конница и пѣхота, отт. е4иіз 

уігів (едиів ѵігівдпе) = ргоѵегЪ. всѣми 
силами; 2) роёі. е^ии8 Ьірев, тюлень 
гривистый; е. Йиѵіаіііів, бегемотъ, 

ѳга, ае, /. вм. Ьега. 
егасііоо, 1* [е-габіх] съ корнемъ вы¬ 
рывать, искоренять, 

ѳ-гасіо, ві, вот, 3. 1) выскоблить, со¬ 
скоблить; 2) ігор. истребить, уничто¬ 
жить, е. ѵевіі&іа геі аііефпа. 

Егапа, ае,/. мѣстечко въ Киликіи. 
Егавтив, і, т. рѣка въ Арго лидѣ. 
Егаіо, ив, /. 1) муза эротической по¬ 

эзіи; 2) = муза. 
ЕгаіоѳШёпѳв, ів, т. знаменитый ма¬ 

тематикъ и географъ греческій, 
егоізоо, егсіит, см. Ьегсіясо, Ъегсішп. 
ѲгеЪёив, аф. (ЕгеЬив, 2) подземный. 
ЕгёЬив, і, т. 1) Мракъ, сынъ Хаоса; 

2) подземное царство. 
ЕгеоЬШёйв, еі, т. царь аѳинскій; 

отт. а) ЕгеоМЪёив, аф. Ъ) ЕгѳоЬ- 
Шісіае, агит, т. потомки Э. = аѳн- 
вяне; с) ЕгѳсЬіЫв, Тсіі8,/. дочь Э. 

егѳоѣсш, рагіер. гл. егі^о; 2) аф. пря¬ 
мой, іпсеззив; ігор. а) бодрый, отваж¬ 
ный, апітив; Ъ) внимательный, съ не¬ 
терпѣніемъ, любопытствомъ слушаю¬ 
щій, ^<1ех; сіѵііаз егесіа ехзресіаііо- 
пе, съ нетерпѣніемъ ожидающее, 

ѳ-гѳро, гераі, геріит, 3. 1) выползать; 
2) чаще всползать, взбираться, топ- 
Іет, на г. 

ѳгерііо, бпіз, /. [егіріо] вырываніе, 
отнятіе силою. 

ѳгеріог, бгіз, т. [егіріо] отнимающій 
силою; похититель, 

ѳгев, еііе, т. см. Ъѳгѳв. 
Егѳіігша, см. Егейіт. 
Егёігіа, ае, /. городъ на о-вѣ Эвбеѣ; 

отт. 1) Егеѣгіоив и Егеітіѳпвів, е, 
аф. и виЬві. -епвев, іиш, т. жители 
г. Э.; 2) Егейгі&оі, или -Ігісі, огиш, 
т. ученики философв Менедема, уро¬ 
женца г. Э. 

Егѳіит, і, п. сабинскій городъ на Ти¬ 
брѣ; отт. -ііпив, аф. 

ѲГ&&, ртаер. сит. ассив. къ (обыкнов. для 
выраженія дружелюбныхъ отношеніи) 
атог, Ьепеѵоіепііа ег#а аіциет; рѣд¬ 
ко) обіит е. аіщиет. 

ѳгз&війіит, і, п. рабочій домъ, смири¬ 
тельный домъ. 

ѳг&б, 1) соф. сопсіив. итакъ, слѣдова¬ 
тельно, ег&о еві аііциіб теііив; пето 
е. поп тівег? іасе ег^о; 2) рѣдко = 
рггаіій, саивй, ради, ѵігіиіів е. 

ЕгіоЫЬбпіив, іі, т. 1) царь аѳинскій; 
2) царь троянскій, сынъ Дардана; 
отт. аф. ЕгіоЪШопіив, (роёі.) — 
троянскій. 

ѳгісіив, іі, т. 1) ёжъ; 2) въ яз. воем, 
іегт. і. родъ рогатки. 
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ЕгІсІіишв, і, т. 1) древн. наав. рѣка 
По (Радов); 2) созвѣздіе, 

егідо, гехі, гесіит, 8. [е-ге^о] 1) ста¬ 
вать прямо, поднимать; е. всаіаз ад 
шогиш, пристав, лѣстницы къ стѣнѣ; 
с. ее или оп^і, подниматься: Готов 
егі#іІог; е. асіет іп сііѵот, направить 
вверхъ на —; Ъ) — возводить, воздви¬ 
гать, строить, е. іштіт, агат; 2) ігор. 
ободрять, воодушевлять, ѳ. апітов 
тііііит; е. а^иет іп врет, обнаде¬ 
жатъ кого; е. апипшп или е. ее, обо¬ 
дриться; Ъ) е. тепіет, апгев = сдѣ¬ 
латься внимательнымъ; Ьаес гез ве- 
паіат егехіі, возбудило вниманіе с.; 
ашіііог егі^ііиг, егі^іі ее, начинаетъ 
слушать со вниманіемъ. 

Егівопе, ев,/, дочь аѳинянина Икара, 
превращенная въ созвѣздіе (Ѵіг$о); 
ошт. -дбпёіиа, аф. 

Ійгі&бішв, і, т. рѣка въ Македоніи. 
егШв, е, оф. см. ЪѳгШв. 
Кгіппув и Вгіпуіц ^ов, /. (асе. дгаес. 
Вгіоуп) = Гигіа. 

ЕгірЬуІа, ае, или -Іе, ев,/, супруга 
ЛмФІарая (когда Амфіарай не хотѣлъ 
участвовать въ походѣ противъ Ѳивъ 
м скрылся, она выдала его, открывъ 
тайное его убѣжище — за ожерелье, 
подаренн. ей Полининомъ), 

егіріо, гіриі, геріит, 8. [е-гаріо] 1) вы¬ 
рывать, аіщиід е шапіЪиа аіісщпв; е. 
епвет ѵа#іп&; е. ее ех тапіѣив Ьо- 
віішп, вырваться, освободиться; Ь) = 
спасать, избавлять, аНцпет ех тесііа 
тогіе, а тівегіа; е. аіциет Іеіо (отъ 
смерти); с) (роіі.) е. Гидат = съ по¬ 
спѣшностію обратиться въ бѣгство; 
2) е. аіісиі аіщиід, отнять у кого что, 
лишить кого чего: е. аіісиі ѵііат, 
врет; е. аіісиі Іітогет, избавить кого 
отъ страха. 

бгодаііо, бпіа, /. [его&о] выдача (де¬ 
негъ), расходованіе, 

б-годо, I. выплачивать, выдавать, рас¬ 
ходовать, ресипі&т ех аегагіо; е. ре- 
сипіат іп аіщиід, издержать, употре¬ 
бить на —. 

ѳггаЪипйив, аф. [егго] блуждающій. 
еггаНопи, вф*. [егго] 1) блудящій, блуж¬ 
дающій, віеііа, Ьото; 2) о растеніяхъ: 
дикорастущій, стелющійся, вьющійся, 

вггаііо, 5пів, /. [егго] блужданіе, за¬ 
блужденіе. 

ѳггаіог, бгів, т. [егго] блуждающій, 
еггаішхц і, п. [егго] заблужденіе; по¬ 
грѣшность, ошибка, 

епйіов, ив, т. = еггаііо. 
1. егго, 1. 1) заблуждаться; е. ѵіА, сбить¬ 
ся съ д.; Ъ) ігор. ошибаться, е. ѵѳЬе- 
тепіег; еггав ві ід сгедів; еггаіпг іи 
потіпе (ошибаются); 2) блуждать, бро¬ 

дить, скитаться, е. рег Іисоа; ѵадия 
еі ехиі еггаѵіі; ігор. оріпіо еггапв, 
шаткое м.; Ъ) роев. іроН.) іеггае егга- 
іае, з. по которымъ бродили. 

2. егго, бпіа, т. Гегго-аге] бродяга, 
ѳггог, бгіа, т [егго-агс] 1) уклоненіе 

отъ прямаго пути, заблужденіе, еггоге 
деГеггі іп іоспш аі^иет; ігор. еггог 
ѵегі, укл. отъ истины; іпдисеге аіі- 
циет іп еггогет, ввести кого въ за¬ 
блужденіе; еггоге дисі, быть въ за¬ 
блужденіи, ошибаться; егіреге аіісиі 
еггогет, вывести кого изъ вабл.; Ь) 
ошибка, ссуия еггоге ео дѳдисіі тііі- 
Іев; 2) блужданіе, скитаніе, діввіраііо 
аЦие еггог сіуішп; еггогев ІЛіхів, 
странствованіе У.; Ь) ігор. недоумѣніе, 
сомнѣніе, 8е^^ііа^ аііпв е., Сагаогпе 
Рарігіпв ап еіс.; с) (роеі.) извилина, 
излучина, Яатіпія. 

ѳ-гиЬѳвоо, Ьиі, — 8. краснѣть, отт. = 
стыдиться, ргоріег аіщиід; е. ^иі. 

ѳгаоа, ае,/. 1) гулявникъ, горчичная 
капуста; 2) гусеница. 

Ѳ-гиоір, I» изрыгать; (роіі.) извергать, 
выкидывать. 

ѳгййіо, 4. [е-гидів] 1) образовать, на¬ 
ставлять, обучать; 2) (рѣдко) извѣ¬ 
щать, аіцает де гѳ аіщиа. 

ѳгийаіѳ, адп. [егид&ив] ученымъ обра¬ 
зомъ, искусно. 

ѳгшІШо, опів, /. [егидіо] 1) образова¬ 
ніе, обученіе; 2) (чаще) ученость, по¬ 
знанія. 

ѳгисШгіх, ісів, /. наставница, 
епніііив, аф. [егидіо] 1} образован¬ 
ный, ученый, огаіог; 2) искусный, 
тонкій, опытный, шалив, апгев, осніі. 

е-гшпро, гОрі, горіиш, 3. I. Штат. 
1) съ силою, вдругъ выходить наружу, 
вырываться, разражаться, гівив, сои- 
]игаііо е.; ігасипдіа е. іп аіщиет; Ъ) 
е. рогіів, ех игЬе, ех савігів, устре¬ 
миться, броситься изъ — ; ошяі. въ я$. 
военн. егшпреге = сдѣлать вылазку, 
наоадеиіе; с) е. рег Ьовіев, рег те- 
діат асіет (пробиться); 2) вдругъ 
пере-приходить, е. іп ігат, ад тіпаз, 
ад іиг^іа, разразиться гнѣвомъ и 
проч.; гее егшпріі ад ведШопет, іп 
регпіеіет отпіит; пеасіо, 4ио Ьаес 
егиріига віпі = не знаю какой бу¬ 
детъ исходъ, чѣмъ это кончится; И. 
ігапеіі. выводить наружу, выбрасы¬ 
вать, извергать, і&пів еглріив; е. ее, 
вырваться, броситься; е. ігат іп аіі- 
^иет, излить свой гнѣвъ на кого. 

Ѳ-гио, гиі, гйіпт, 8. 1) выкапывать, 
вырывать, тогіиит, аигит іеггй; 2) 
ігор. отыскивать, открывать, аг#и- 
теиіа, ѵегііаіет; Ъ) исторгать, отни¬ 
мать, Ьос тіѣі егпі поп роІевЦ с) из- 
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бавлять, аіщивт сІШісиІіаіе пшпагіа: 
3) взрывать, разрывать, веяеіет; Ь) 
срывать до основанія, разрушать, ра¬ 
зорять, игЬет, ге^пит. 

ѳгирііо, опіз, /. [егитро] внезапное 
выступленіе, появленіе, отт. въ яа. 
воснн. вылазка, нападеніе, 

огив, = Ъегив. 
ѳггаіПу і, п. бобовнна чечевичная, жу¬ 
равлиный горохъ. 

Егуоіпив, Егусив, см. Егух. 
ЕгутапИшв, і, т. 1) горы въ Арка¬ 
діи; отт. ЕгутапіЫв, Кіів, аф. /. и 
-іЪіив, аф.; 2) рѣка на границѣ Элиды. 

ВгувіоЪІЪоп, бпів, т. сынъ ѳессалій¬ 
скаго царя Тріопы, вырубившій де¬ 
ревья въ рощѣ, посвященной Церерѣ 
и за это наказанный ею ненасытиынъ 
голодомъ. 

ЕгуіЪѳа, ае,/. небольшой островъ на 
юго-западъ отъ Испаніи, въ_ заливѣ 
Гадвтанскокъ; отт. ЕгуШеІв, І(іів, 
оф-./. 

ѳгуИшшВу і, т. краснобородка, красно- 
рыбица. 

ЕгуіЬгаѳ, йгшп, /. X) городъ въ Віо- 
тіи; 2) городъ въ Этоліи; 3) одинъ 
И8Ъ двѣнадцати городовъ іонич. сою¬ 
за въ М. Азіи. Отт. ЕгуіЬгаепв, 
аф. и -іѣгаеі, <5піт, т. жители г. Э. 

ЕгуІЬг&ешп таге (таге г аЪпіт), Ара¬ 
війское (Оманское) море; иногда = 
Чермное или Красное море. 

Егух,^сів,т. гора н городъ на запади, 
берегу Сициліи, посвящ. Венерѣ; 
отт. Егутів и Егуоіпив, аф. и 
Егуоіп&у ае, /. = Ѵепив. 

овса, ае,/. [ейо] 1) пища, кушанье; 2) 
приманка. 

ѳво&гіив, аф. [евса] къ пищѣ принад¬ 
лежащій, ОТНОСЯЩІЙСЯ. 

ѳвоѳпсіо, 4і, вит, 3. [ѳ-всап<1о] 1) всхо¬ 
дить, подниматься, іп паѵет, ід аг- 
сет; е. іп говіга, іп сопсіопет, взойти 
на каѳедру, и (ігапзгі.) е. говіга; в. 
е^ио8, взлѣзть, сѣсть на л.; 2) всхо¬ 
дить = отправляться, БеІрЪов, Рег- 
$атшп. 

ѲвОѲПЯІО, ОБІ8, /. см. ѳхвоѳпвіо. 
Ѳвсіі, древн. Форма = егіі (отъ гл. ашп); 

еасипі = епші. 
евоепвиз, ив, т. [еасепсіо, 1] восхож¬ 

деніе, всходъ. 
ѳвсиіепіив, аф. [евса] съѣдобный, 

съѣстной; отт. еиЪзі. евспіепіа, 
бпіш, п. съѣстное. 

евоиіеішп, см. аѳвопіѳішп. 
ѳвоиіеив, см. аѳвоиіеив, 
ѳвеиіив, см. аѳвеиіив. 
Ев^шііае, агит, /. одинъ изъ семи 

холмовъ Рима, отт. ЕвдиШпв, и 
ЕадиШпшц аф. 

ѲВ8Ѳ(іаг1ііву іі, т. [еазесіит] сражаю¬ 
щійся съ колесницы, 

емёсіит, і, п. 1) боевая колесштд (вгь 
Галліи и Британіи); 2) (у римлянъ) до¬ 
рожный экипажъ, 

еввѳпііа, ае, / [вот] сущность, 
ѳвйгіѳв, ёі,/. [еао] голодъ, 
ѳвйгіо, 4. [е<іо] 1) іпігапа. хотѣть ѣсть, 

быть голоднымъ; Ъ) терпѣть голодъ, 
позігі е. сопвиеѵегипі; 2) ігор. ігаш. 
сильно желать, алкать, аигшп. 

ѳі, соф. 1) н, таіег еі вогег, таіе еі 
ігуивіе; 2) = и къ тому еще, и при¬ 
томъ, Іаибаі, еі ваерв, ѵігіиіет; 
рагѵае гев еі еаѳ іепиев; еггаЬав еі 
ѵеѣетепіег еггаЬав; 8) пес — еі = 
не только не — но и: пес тігог еі 
ваидео, ій Іасіит евве; 4) еі поп = 
a) и не: раііог еі поп тоіевіе /его^ 
b) а не: Шсат ѳов тіаегов, . диі паіі 
випі, еі поп еоа, цпі тогіиі випЦ 
б) послѣ прнлаг. и нарѣч. выражающ. 
сходство или несходство, напр. раг, 
Нет, вітііів, ае^ие, аііив — вмѣсто 
ас, аЦие иногда еі = нежели: Іох 
Іопде аііа еаі воііз еі ІусЬпогит. 

ѳі-епіт, соф. ибо. 
Еіебоіев, І8 (или еов), т. сынъ Эдипа, 

братъ Полиника. 
ѳіёвіаѳ, агит, т. пассатные вѣтры. 
ѲіЫоѳ, ев, /. нравственная философія. 
еіЫоив, аф. вравственный. 
ѳііюіо&ив, і, т. въ шутку подражаю¬ 
щій привычкамъ и манерамъ ного- 
либо, шутникъ, забавникъ, 

еіі&ш, соф. 1) также, еііат аііае ѵіг- 
іиіев; 2) при сроен, степ. = еще: 
е. пиуог, е. ^гаѵіив; Ь) еще, все 
еще, циит івіе е. сиЪагеі; поп ваіія 
те регповіі е.; с) еііат аЦие еііат 
(еще и еще) = неоднократно, стара¬ 
тельно, весьма, Ъос іе е. аЦие е. 
го#о; е. аЦие е. сопвідегаѣипі; 8) = 
да: пипщиіб ѵіа? еііат; аиі еііат аиі 
поп гевропгіеге (да или нѣтъ); еііат, 
іпциіі, Ъеаіа веб поп Ъеаііввіта (да 
конечно — но), 

ѳіі&тпит, см. еііатпопо. 
еіі&т-тшѳ, или (рѣдко) еііатпит, адп. 

1) даже и теперь, все еще, ѵов йиЪііа- 
іів е.? 2) еще; пиііив е.; е. риег еві. 

еііат-ві, соф. даже если, если бы, 
ХОТЯ бы. 

ѳііат-ішп, или еііатіипс, а<Іо. тогда 
еще, (тогда) все еще. 

Еігйгіа, ае,/. область среди. Италіи; 
отт. Еігиясия, аф. и еглЬві. Еіагивоі, 
жители этой обл. 

ѲІ-8І, СОф. ХОТЯ. 

ѳіуто1д&і&» ае,/. словопроизведеніе, 
ѳіушоп, і, п. коренное значеніе, ко¬ 
рень слова. 
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ѳтц ініегу. хорошо! прекрасно! 
Еи&сіпѳ, см. Етейпе. 
еиап, адл>. восклицаніе на праздникахъ 
вгь честь Вакха; ІассЬав еі Епап (Ей- 
Ьап) прозвище Вакха=Еѵапв, см. еѵое. 

Еи&айѳг, см. Етаікіѳг. 
ѳаапѳ = еѵапз, см. ѳѵое. 
ЕиЬоеа, ае, /. островъ на Эгейскомъ 
морѣ; отт. ЕиЪоІсив, аф. = а) 
эвбейскій; Ъ) (такъ какъ Сшпае г. 
въ Кампаніи — колонія эвбейская) = 
Сшпаеоз: огЪз Е. — Сшпае; салпеп 
Е. === салпеп ЗіЪуИае. 

ЕиоШіев, ія, ж. 1) греческій философъ, 

2) знаменитый математикъ. 
Еиепоз, Еаепіпив, см. Еѵепив. 
ЕиЬасІпѳ = Еиасіпе, см. Еѵабпѳ. 
виЪап, еиЪапв = еоап, еиапв. 
ЕиЫав = Еѵі&в, см. еѵоѳ. 
ЕиЫив = Еѵіив, см. ѳѵое. 
еиЬоѳ или еиое =■ еѵое. 
Еатѳпѳя, ія, т. полководецъ Алек- 

сандра В. 
ЕитепМев, бит, /. (благосклонныя, 
милостивыя) = Гигіае. 

Еитоірив, і, т. сынъ Нептуна, осно¬ 
ватель элевзннскихъ таинствъ; отт. 
ЕитоІрИаѳ, агат, т. потомки 
Эвм., жрецы Цереры. 

ѳшшоЬив, і, т. евнухъ. 
ЕпрЬогЪав, і, т. троянецъ, убитый 
Менелаемъ въ троянской в. Душа 
его, по мнѣнію Пиѳагора, послѣ мно¬ 
гихъ переселеній, перешла, наконецъ, 
въ его тѣло. 

ЕарЬбгіоп, ошв, т. греческій поэтъ 
и грамматикъ, урож. г. Xалкиды. 

ВирЬгаіев, ів, т. рѣка въ Азіи. 
ЕироІІв, іШз, греческій комическій 
писатель. 

Еогірісіев, із, т. знаменитый аѳинскій 
трагическій поэтъ, отт. Еогірісіёив, 
оф. 

ѳигірив, і, т. X) проливъ; Ъ) пот. 
ргорг. проливъ между о-вомъ Эвбеею 
и материкомъ; 2) канава. 

Енг бра, ае, (или-ре, ев),/. 1) дочь Аге- 
нора, царя Финикійскаго, похищен¬ 
ная Юпитеромъ и увез, имъ на о-въ 
Критъ; мать Мин оса и Сарпедона. 
2) Европа часть свѣта. Отт. Еш*о- 
раѳив, оф. 

Еигоіав, ае, т. рѣка въ Лаконіи, 
ѳпгбив, аф. [епгав] юговосточный, 
восточный. 

епгав, і, т. 1) юговосточный вѣтеръ; 
2) роіі. вѣтеръ, буря. 

Епгусііоѳ, ев, / супруга Орфея. 
Еигіідоішв, і, т. одинъ изъ товари¬ 
щей Улисса. 

Еигушібѳв, ае, т. сынъ Эврима = 
прорицатель Телекъ. 
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Еигупбшѳ, ев, /. дочь Океана н Те- 
еисы, мать Левкотои (Ино). 

Вигуруіиа, і, т. 1) царь на островѣ 
Косѣ; отт. ЕигуруИв, ісіія, аф. /. 
(роЫ.) косскій; 2) одинъ изъ пред¬ 
водителей въ походѣ противъ Трои. 

ЕигувІЪейв, еі, т. сынъ Сѳенела, 
внукъ Персея, царь Микенскій. 

Еигуѣія, ібіа, /. дочь Эврита = «Гоіѳ 
(см. ЕигуШв, 1). 

ЕигуЪшц і (и-ііоп, опів), 1) царь Эха- 
лін на о-вѣ Эвбеѣ; 2) кентавръ. 

Епіѳгрѳ, ев, /. муза музыки. 
Еаігарёіив, (ел. хрен.) поворотливый, 

изворотливый; прозвище Пуб. Волум- 
нія, современника Цицерона. 

Еихіпшц аф. гостепріимный: (Род- 
іив) Еихідиз или таге Е. = Черное 
море. 

Еуаопѳ, ев, /. супруга Капаиея, одного 
изъ семи героевъ, предпринявшихъ 
походъ противъ Ѳивъ. 

Ѳ-ѵабо, еі, виш, 3. I. іпігапв. 1) вы¬ 
ходить, ех согроге, ехіга ѵаііит; е. 
іп гіраш, іп іеггат; отт. = а) дѣ¬ 
латься: регіесіив еѵавегаі Ерісигбив, 
огаіог; Ь) кончаться (чѣмъ) ревіі- 
Іепііа еѵавіі іп 1оп#ов тогЬов; пе- 
всіо, ^иог8иш Ьаес еѵавига віпі, что 
изъ этого выйдетъ, чѣмъ это кон¬ 
чится; с) убѣжать, спасаться, в. ех 
тапіЪив Ъовіішп, е. регіепіо, рег іеіа 
Ъовііпт; 2) всходить, подыматься, 
е. а<1 Гааіі$іа, іп тигов; П. ігапз. 
(рѣдко) 1) проходить, е. ваіішп, те- 
(ііа савіга, алдивЦав; 2) всходить, 
агйиа, на "высоту; 3) уходить изъ, 
отъ—, избѣгать, е. йатташ, регі- 
сиіат; еѵавіі повігав шалив. 

ѳѵадоііо, ошв, /. [еѵа^ог, 1. Ь] отсту¬ 
пленіе, удаленіе. 

ета&шо, 1. [ѵа^іпа] вынимать изъ но¬ 
женъ, обнажать. 

Ѳ-У&&ОГ, 1. йероп. 1) выходить изъ 
предѣловъ; №1ив е. разливается: 
Ьгор. арреШпв еѵа^&піиг; отт. а) 
распространяться, Іаіе еѵадаіа еаі 
ѵіа тогЬі; Ь) отступать, удаляться 
отъ предмета, огаіог е.; 2) іегт. і. 
(въ яз. военн.) дѣлать Фланговое, об¬ 
ходное движеніе, е^иііев еѵа#апіиг; 
араіішп а<1 еѵ&^апбит; 8) ігапеіі. 
(роіі.) преступать, не соблюдать, е. 
огШпеш. 

ѳ-ѵаіѳзоо, Іиі, — 8. 1) укрѣпляться, 
усиливаться; 2) быть въ состоянія, 
мочь, е. /асеге аііциіб; 3) входить 
въ употребленіе, потеп е. 

Еѵап, т. прозвище Вакха, см. ѳѵое. 
Еѵапбег, (ігі, т. сынъ Меркурія и 
нимфы Карменты*. переселившійся 
изъ Аркадіи въ ЛЬіфуІсъ, и основав- 
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шій колонію на горѣ Палатинской; 
отт. Еѵапсігіив, оф\ 

ѳ-У&пѳѳоо, ппі, — 3. 1) исчезать, е. 
ех осиііа; еѵапиіі зрев; (іоіог е. (про- 
ходитъ); ациа е., в. испаряется; 2) 
терять силу, ѵіпот е.; Ъеіішп е., 
в. ведется вяло. 

ѳѵапі<1ив, оф. [етапевсо] 1) исчезаю¬ 
щій, теряющій силу; 2) слабый, 

ѳтапв, см. ѳѵоѳ. 
о-у&віо, Ь опустошать. 
е-удЬо, хі, сішп, 3. 1) вывозить, тег- 

сев, товары; отт. разя. еѵеѣі = а) 
выѣзжать, отправляться: сштп, на 
колесницѣ; едоо, верхомъ; паті, на 
кораблѣ; е. е шагі Аедаео, е. аа ге- 
дет; Ь) ігор. (ров в.) увлекаться, іп- 
сопвиіііив еѵеЕі; еѵѳсіив вре; еѵеЪі 
Іоп^іиз; 2) возить на верхъ, взво¬ 
зить; отт. еѵеЬі (сштп, ецио) іп 
соііет, взъѣхать на х.; Ъ) ігор. по- 
возвышать, е. аііцпет а<1 сопвиіаіпт, 
аіщиет ЬопогіЬив; орев еѵесіае вп- 
рга тскіит ргіѵаіит = превышаю¬ 
щія средства частнаго человѣка; е. 
аііциет а<і (іеов, ай аеіЬега = воз¬ 
носить до небесъ. 

ѳ-ѵѳііо, ѵеііі (ѵиіві), ѵпівпш, 8. 1) вы¬ 
рывать, саріііов, Іш&пат аіісиі; е. 
агЬогет; 2) ігор. исторгать, отни¬ 
мать; е. аіісиі впврісіопет, всгирп- 
Ішп ех апіто= положить конецъ 
подозрѣнію, недоумѣнію; Ь) уничто¬ 
жать, е. сопзпіев ех іааіія (исклю¬ 
чить имена ихъ). 

Еѵѳпіпиз, см. Еѵѳпив. 
е-ѵёпіо, ѵЯпі, ѵепіит, 4. выходить, 
риІсЬгіог еѵепіі тагі: отт. ігор.-= 
a) гее аіііег еѵепіі, дѣло вышло ина¬ 
че; Ъепе, ех вепіепііа, таіе еѵепіі, 
вышло = кончилось хорошо и т. д.; 
b) случаться, регваере еѵепіі, оі — : 
ві <ріі<1 аѳсшиіі еѵепіввеі; аі дпіа 
яіЬі еѵепігеі (вс. таіі), еслибъ съ 
нимъ что-н. случилось; с) доставать¬ 
ся, іііі Ьаес ргоѵіпсіа еѵепіі. 

еѵепШо, 1* [ех-уепШо] провѣтривать, 
очищать. 

ѳуѳпішп, і, п. [еѵепіо] 1) событіе, 
происшествіе, сапвао еѵепіогшп; 2) 
исходъ, результатъ. 

бѵѳпіив, пв, ж. [ѵепіо] 1) исходъ, 
конецъ, результатъ, е. рп^пае, ога- 
ііопіа; ветрег ай еѵепішп Іевііпаі; 
2) приключеніе, судьба, еѵепіоа па- 
уіпт виагпт; Бесіі еѵепіия. 

Еѵѳпив, і, ж. 1) царь этолійскій, 
отецъ Марпессы; отт. Втепіхшв, 
оф.; 2) рѣка въ Этоліи. 

е-ѵѳгЪёго, 1. сильно ударять, бить, 
хлестать. 

6-уѳг$о,-8. испускать, изливать. 

еѵѳггісйіит, і, п. [еѵегго] 1) неводъ, 
рыболовная снасть; 2) ігор. е. та- 
Ііііагшп опшіит, средство удалить —; 
(Уеггев) е. іп ргоѵіпсіа, грабители 
пров. (см. еѵегго, 2). 

е-ѵѳгго, еггі, егвпт, 8. 1) вьшегать, 
вычищать, віаЪоІшп; 2) ігор. рав- 
граблять, іапит. 

еуѳгвіо, бпів, /. [еѵегіо] опрокидыва¬ 
ніе; ігор. а) переворотъ, ниспровер¬ 
женіе, отпіа ѵііае, геірпЪИсае; о) раз¬ 
рушеніе, разореніе, шЪів, іотріогаш. 

ѳ-ѵѳгвог, 5гів, т. [еѵегіо] разоритель, 
разрушитель, СагіЬа^ішв. 

ѳ-ѵѳгіо, іі, вит, 3. опрокидывать, 
переворачивать, паѵет, сшгшп; отт. 
ігор. а) производить переворотъ, рав- 
строивать, гетроЫісаш, атісіііат; 
(роёі.) е. аеяпог ѵепіів, взволновать 
море; Ь) ниспровергать, уничтожать, 
1е&ев, іевіашепіа, врет; с) разорять, 
разрушать, пгЪет, савіеііпт; е. аіі- 
дпет, погубить кого; 2) вы-ивгонять, 
аііяиеш а#го; ігор. е. аіщиет Ъопія, 
ібгіипів отпіЬпз, лишить кого всего 
имущества. 

Ѳ-У68ІІ&&ІП0, оф. отысканный. 
Еѵі&в, &4І8, /. оф. см. ѳуоѳ, 2. 
еѵійепв, іів, аф. [е-ѵійео] очевидный, 
ясный, гее, аг$шпепіит. 

еѵМепіег, оф. [еѵійвпв] очевиднымъ 
образомъ, ясно. 

еѵісіепіііц ае,/. [еѵійвпв] очевидность, 
ясность. 

Ѳ-ѵі&Ш>, 1. 1) іпігапв. а) просыпаться, 
пробуждаться; Ъ) не спать, бодрство¬ 
вать; ігор. неусыпно стараться, за¬ 
ботиться, іп ге аіідпа; ігапв. а) не 
спать, проводить безъ сна, е. посіет; 
Ъ) ігор. тщательно обработывать, об¬ 
думывать, ІіЪгов, сопвіііиш. 

е-УІІѲвоо, Іиі, — 8. Дѣлаться маловаж¬ 
нымъ, терять цѣну, значеніе, 

ѳ-ѵіпоіо, пхі, псіит, 4. обвязывать, 
е-ѵіпоо, Ісі, сіпт, 8. побѣждать, пре¬ 

одолѣвать, е. Наейиов; тііеа отпіа 
е.; ігор. е. вотпит, йоіогет; (роН.) 
е. аедпог, преодолѣть, = переплыть 
море; отт. = а) поставить на своемъ, 
достигать, еѵісегппі оі Сатіііпв сгеа- 
геіиг; Ъ) убѣждать, склонять, етісіпя 
Іасгітів, ргесіЪив, йопія; с) нзоблм- 
чать, іевііЬив еѵісіив; ф (съ ассив. скт 
♦я/іп.) доказывать. 

ѳуівоѳго, 1. [е-ѵіясего] потрошить, отт. 
= растерзать. 

ѲУІіаЪШв, е, оф. [еѵііо] чего можно 
набѣжать, минуемый, 

ѳѵііѣііо, опія, /. [еѵііо] избѣжаніе. 
1. ѳ-ѵііо, 1. избѣгать, впврісіопет. 
2. еѵііо, 1. [ѵііа] лишать жизни, умерщ¬ 

влять. 
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Втіші, іі, т. см. ѳтое, 8. 
етооаііо, бдіа, /. [етосо] прн-вызыва- 
шег вызовъ. 

етооеіог, бгіа, т. [етосо] вызыватель 
— призывающій къ оружію, возму¬ 
титель. 

е-тооо, 1. 1) вызывать, аіщдет іогаз, 
е. сшгіа; ігор. е. гіадт, Іасгішаз, ігаш 
аіісіуця; 2) ісгт. і. (въ я$. военн.) вы- 
аывать охотниковъ, приглашать (идти 
въ военную службу) в. іогііввітшп 
^пет^пе ех отдіЪая сітіІаІіЪдв; тиі- 
іоа аре ргаебае етосаѵіі (привлекъ); 
опт. етосаіі=солдаты, выслужившіе 
свои лѣта н потомъ добровольно вновь 
опредѣлившіеся въ военн. службу, 
вольнослужащіе. 

етоѳ, (двусложн.) іпіегі. восклицаніе на 
праздникахъ въ честь Вакха; отт. 
1) етадв, 1І8, рагіср. восклицающій 
етое, ликующій — и (іігапвіі.) ог$іа 
еѵапіеа = празднующіе вакханаліи; 
2) етіаа, &біа, /. вакханка; 8) Етіда, 
іі^ж. проавище Вакха. 

е-тоіо, 1. 1) вылетать; Ь) поспѣшно 
выбѣгать, бросаться, Ьовіев е. ех 
опшіЬоа рагІіЬда аііѵае; с) улетать 
— поспѣшно удаляться, убѣжать, е. 
е сопаресід; ігор. е. е ровна, избѣ¬ 
гнуть наказанія; 2) взлетать; ігор. 
возвышаться, подниматься, іа е. 
аШдз. 

ѳтоіяия = етпівав, см. еѵѳііо. 
етоІіШо, бпів, /. [етоіто, 1. а] чтеніе, 

роеіагат. 
е-тоіѵо, тоіті, то 1 Шит, 3. 1) раска¬ 

тывать, развертывать, аегрепа геред- 
іе етоітіідг; е. тоіитеп еріаіоіагшп: 
е. ѵеаіст (распахнуть); отт. = а) 
е. ИЬгпш (раскрыть) читать к.; Ь) 
ігор. излагать, объяснять, е. сапваа 
Ъеш, ааіогат гегшп, доііодет апіті; 
2) выкатывать, вываливать; е. вѳ 
или етоіті, стремиться, валить: &- 
пшз аресо етоідіпа; е. ее ех(га пш- 
дітедіа; Йдтед е. ае ід таге: Ь) 
выталкивать — лишать, ѳ. аіщдет 
вебе, раігіа, изгнать — ; е. Ъодіа, е. 
ргаеба, лишить — ; ігор. етоідіда 
іе^шпепііа біявіптіаііопів — изобли¬ 
ченный; 8) (о паркахъ) е. {двое (і. е. 
йіа) = отпрясть нить жизни, рѣшить 
участь людей. 

е-тбто, ді, Іішп, 8. 1) изрыгать, из¬ 
вергать, выплевывать; 2) ігор. из¬ 
ливать, е. ігаш, ѵігпв асегЬііаііз іп 
аіщдеш. 

•ТОГІО, 8. см. ѳѵѳгіо. 
е-тніяо, 1. обнародовать, разглашать. 
ѳтиШо, бпіа, /. ГетеІІо] вырываніе. 
ѳѵоіаиа, см. ѳгеііо. 
ех, ргаер. см. е. 

ех-аоѳгЪо, 1. огорчать, раздражать. 
ехаоЙо, бпів, /. [ехі^о] 1) изгнаніе, 

ге#шп; 2) взысканіе, респпіагшп, по- 
тівшп, долговъ; 8) поборъ, е. сарі- 
Ідт, поголовная подать. 

ѳхаоіог, бгів, т. [ехі$о] 1) изгнатель, 
ге#шп; 2) взыскатель = а) сборщикъ, 
ресопіагат; Ь) блюститель, біасі- 
ріідае; е. вегтодіа, гесіе ^педбі, 
строгій критикъ; е. ргошіааогот, тре¬ 
бующій исполненія обѣщаній; е. адр- 
ріісіі, приводящій въ исполненіе, 
исполнитель —. 

ѳхасішц рагіср. и. ехідо; 2) а$$. 
исправный, точный. 

ех-аопо, иі, йіит, 8. вострить, то¬ 
чить; ігор. а) изощрять, іп&ешшп; 
Ь) подстрекать, аіщдет. 

ех-айѵѳгвит, или -ада, V) ргаер. сит 
ассив. насупротивъ, противъ, сіаааеш 
е. АіЬедаа содаіНдеге; ігор. = сопіга: 
е. ТЪгаауЪдІдш; 2) айѵ. напротивъ, 
еа аііа Гиіі е. 

ехаейШо&Но, бпів, /. [ехаебібсо] по¬ 
строеніе; ігор. составленіе, сочиненіе, 
е. Ыаіогіае. 

ех-ае<1Шоо, 1. 1) выстроить, по¬ 
строить, ботов, оррібот; 2) ігор. 
совершить, орда. 

ех-аедиаНо, бдіа,/. [ехаецио] вырав¬ 
ниваніе, уравненіе. 

ех-аефио, 1. 1) выравнивать, дѣлать 
ровнымъ, е. ріапіііѳт; 2) сравнивать, 
дѣлать равнымъ, е. Ідпшіоа ішдпііа; 
ігор. е. ИЬегШет, регісдішп, сдѣлать 
свободу, опасность равною для всѣхъ; 
8) ігор. е. аіщдет (ае) сот аіщпо 
(аіісді) ставить кого (себя) на ряду 
съ кѣмъ; Ь) ехаеддагі сшд аіщдо 
(аіісді) и ехаеднаге аіщдет, аііцдіб, 
стать на ряду съ кѣмъ, равняться 
чему, е. аііадет біріііаіе; іасіа біс- 
ііа ехаеддадаа вдпі = слогъ долженъ 
вполнѣ соотвѣтствовать описывае¬ 
мымъ подвигамъ. 

ех-аѳв*ио, 1. 1) вскипать; ігор. взвол¬ 
новаться, приходить въ волненіе, 
подыматься, таге е.; 2) дѣлаться го¬ 
рячимъ; ігор. разгорячаться, вспы¬ 
хивать, е. ігі. 

ѳх-адоѳгЗДІо, бдіа, /. [ехадаего] 1) 
возвышеніе; ігор. е. апіті, возвы¬ 
шенность д.; 2) у ввинчиваніе. 

ех-авдёго, 1. 1) дѣлая насыпь возвы¬ 
шать, дѣлать выше, поднимать, ріа- 
діііепц 2) класть въ кучу, накоплять, 
та&даа орев; 8) увеличивать, геш 
іатіііагет; ігор. а) возвышать, ех- 
а^^егаіа аіііиа огаііо, адітда еха$- 
вегаіпа; Ь) превозносить, выхвалять, 
е. тігідіет, агіет огаііоде; с) увеличи¬ 
вать, преувеличивать, іщдгіат уегЬіа. 
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ѳха&іІЗДог, бгіа, ж. [еха$іІо, б] ху¬ 
литель, порицатель. 

ех-ВДІіФ» 1* 1) встревоживать — вы¬ 
гонять, гнать, Іерогет; 2) преслѣ¬ 
довать, не давать покоя, тревожить, 
аіщает ііцпгііз; В) волновать, воз¬ 
мущать, ѵи1#пв; 4) возбуждать, тае- 
тогет, ёіівепвіопет; б) пересужи¬ 
вать, порицать, а]щиет, Іг&шіев аіі- 
сіциа. 

ѳх-аІЬѳвоо, Ъиі, — 8. блѣднѣть. 
ех-аІЫйиа, аф. бѣловатый, 
ѳх&тѳп, іпіа, п. [ехідо] 1) вереница 

— куча, толпа, множество, аегтогшп, 
Ьотіншп, Іоспвіагпш; е. аршп, рой; 
2) (ехі^о, 4) стрѣлка у вѣсовъ, отт. 
ігор. взвѣшиваніе, изслѣдованіе, ис¬ 
пытаніе. 

ѳхатіпо, 1. [ехатеп, 2.] взвѣшивать, 
ігор. изслѣдовать, испытывать, 

ех-атріехог, — 1. йсроп. обнимать, 
ех&поіо, см. ехапНо. 
ехапітаііо, бпів, /. [ехапішо, 2, а] 

смертельный страхъ, ужасъ, 
ѳхапітів, е, и ехапітов, асЦ. [ех-апі- 
ша] 1) бездыханный, безжизненный, 
мертвый, согрия; 2) полумертвый 
(отъ страха) ни живой, ни мертвый, 
раѵійив еі ехапітів. 

ехапішо, Ь [ех-апіша] лишать ды¬ 
ханія: 1) лишать жизни, убивать, 
е. аіідпет; раз*, ехапітап, испу¬ 
стить духъ, умереть; 2) захватывать 
духъ; разз. ехапітагі, запыхаться: 
тііііев спгзп ехапітаіі; ігор. а) пора¬ 
жать, приводить въ ужасъ, теіп еха- 
пітаіиз еаі, обезпамятѣлъ, онѣмѣлъ 
отъ страха; Ь) замучить, е. аіідпет 
диегеіів; с) лишать силы, тіппт еха- 
пітаіпг; ѵегЬа ехапітаіа, слабо, едва 
произнесенныя с. 

ехапішив, см. ѳхапітів. 
ехапііо, 1. 1) вы-исчерпывать; 2) ігор. 
вытер плавать, сносить, переносить, 
ІаЪогев, тика азрега. 

вх-аг(ІѲ80о, агві, агент, 8. загорать¬ 
ся, таівгіев е.; ігор. а) возгораться, 
вспыхивать, Ъеііпт, зесііііо е.; Ъ) вос¬ 
пылать, воспламеняться, е. атоге, 
ігй. 

ех-агѳвоо, гиі, — 8. 1) высыхать, 
васыхать, изсякать, іопіез, апшев е.; 
2) ігор. терять свѣжесть, увядать, 
исчезать, Лоа. іаспііаз, орідіо е. 

ех-аппо, 1. 1) обезоруживать, соЪог- 
іев; е. патет, разснастить к.; 2) ігор. 
обезоруживать, дѣлать безвреднымъ, 
аііяиеш, асспваііопет. 

ѲХ-ѣго, 1. 1) выпахивать: а) вырывать 
сохою, гасІісев; Ъ) добывать, пріобрѣ¬ 
тать паханіемъ, іапіпт ігитепіі; 2) 
вспахивать, а^гшп; ігор. ѳ. бгопіеш 

ги$ів, избороздить — : 3) ігор. начер¬ 
тать, написать, е. НЪгшп; ехагаті 
пезсіо диісі а<1 іе. 

ѳх-аврбго, 1.1) дѣлать шероховатымъ, 
неровнымъ, спіеш; е. ігеіит, таге, 
взволновать, взбушевать м.; 2) іго]>. 
раздражать, ожесточать, аі^иет, аш- 
тоа; Ь) ухудшить; тогЬпз ехазре- 
гаіиг, б. усиливается; е. гет тегЬія, 
преувеличивать д; с) ехазрегагі, оди¬ 
чать, яепз ехаарегаіа. 

ѳх-аиойго, 1. увольнять отъ службы. 
ех-ашіІо, 4. 1) слышать издали, сіа- 
тог ехапсіііиа езі, вдали послышался 
к.; Ь) разслышать, е. &1щиі<1 іп зіге- 
рііп; с) услышать, узнать стороною, 
Яиае ехапбіо (ііааітиіаге поп роавшп; 
2) выслушивать, внимать, е. тоіа, 
ргесез. 

ехаиртгаНо, бпіз, /. снятіе святости 
(см. ех&п&пго). 

ѳхапртго, 1. снимать святость, пре¬ 
доставлять общему употребленію, іа- 
ппш, Іосшп. 

ѳхЫЪо, см. еЪІЪо. 
ѳх-оаѳоо, 1. 1) лишать зрѣнія, ослѣ¬ 
плять; 2) роёі. заваливать, запружи¬ 
вать, Лшпіпа. 

ѳх-оаіоео, 1. разувать. 
ех-оаІГ&оіо, гбсі, іасіпт, 8. со-нагрѣ¬ 
вать. 

ѳхоапйевоепііа, ае, /. [ехсапйезсо] 
вспыльчивость, запальчивость, 

ех-оапсіѳбоо, гіиі, — 8. раскаливаться; 
ігор. вспылить, вспыхивать, 

ех-оапіо, 1. 1) чародѣйствомъ вызы¬ 
вать; 2) околдовать. 

ѳх-оагаШоо, 1. истязать; ігор. заму¬ 
чить. 

ехсатаНо, Бпіз,/. [ехсато] выдалбли¬ 
ваніе. 

ех-сато, 1. выдалбливать, 
ѳх-оёсіо, сезаі, сезапт, 8.1. іпіганз. 1) 

выходить, уходить, удаляться, е. ех 
Ііаііа, ри^пй, пгЬе; ігор. е. е рпегіа, 
выйти изъ дѣтскаго возраста; гее ѳ. 
іп та&пшп сегіатеп, доходитъ до —, 
оканчивается б. сраж.; геа е. тѳто- 
гій, забывается; е. е ѵііа, е тедіо «им 
(аЬвЫ.) ехсесІеге = умереть; Ь) ігор. 
удаляться, уклоняться, е. ех ргівйпа 
сопвиеіи<1ше; е. іп ГаЪеІІат, удаляясь 
отъ главн. предмета перейти къ б.; 2) 
выступать, выдаваться, ппііа р&гз ех- 
се<Ш; ігор. Ша сіабез шадакшИпе ех- 
сеззіЦ П. ігапз. 1) выходить, оста¬ 
влять, сигіат, пгЪет; 2) ігор. пере¬ 
ступать, превышать, е. ^иаішп то- 
<ішп, зпттат осІо#іпіа тіііит; Ша 
гее &йет е. = невѣроятно; е. аіі^пеш 
е^иепіій, превосходить —. 

ехоеііепв» іія, рагіср. и. ехсеііо; 2) 
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о4/. высокій, Іосов; Ь) &ор. отличный, 
превосходный, необыкновенный, Ъо- 
то, паіога, роІсЬгііийо. 

ѳхоѳііѳпіѳг, айг. [ехсеііепв] отлично, 
превосходно. 

ехоѳііѳпііа, ае, /. [ехоеііепв] превос¬ 
ходство, отличіе, преимущество. 

ѳех-оѳііо,-8. выдаваться, возвы¬ 
шаться; Фтор, отжиматься, е. апіті 
та#пііойіпе; е. іпіег отпев; е. іп ге 
аііцаа. 

вхоѳіве, айо. [ехсеівпв] 1) высоко, воэ- 
вышонно, выспренно, йіссге; 2) въ 
высшей степени, Йогеге е. 

ехсеіяііав, Біія, /. [ехсеівпв] 1) высо¬ 
та, топііпт; 2) ігор. возвышенность, 
апіті. 

ѳхоеіяия, оф\ 1) высокій, топе, Іосов; 
іп ѳхсеіво, іп ехсеівпт = айѵ. высоко, 
вверхъ; 2) ігор. возвышенный, апі- 
тпв; Ь) высокій, знатный, е. Іосов 
йі#шІаіІ8; ехсеіва еі аііа врегаге; 
ошт. $ыШ. ехсеівшп, і, п. высшая 
степень, высокій с&нъ н проч., іи ех- 
сеіво ѵііат а$еге; сіу ив орев іп ех- 
сеіво вопі = въ самомъ цвѣтущемъ 
состояніи. 

ѳхоерііо, 5піз,/ Гехсіріо] 1) исключе¬ 
ніе, віпе иііа е.; 2) л я». юрмд. іегт. і. 
протестъ, возраженіе, баге аіісиі е. 
= позволять кому возражать, 

ехоѳріо, 1. [ехсіріо] 1) вынимать, пші- 
І08 ех рівсіпа; 2) приподнимать, ао- 
сіов, віпртіов; 3) роіі. вбирать; е. ао- 
гаа, вдыхать въ себя воздухъ, 

ехсегпо, сгйѵі, сгбішп, 3. выдѣлять, 
отдѣлять, 8а#ппііпоа ех пшпего сар- 
ІІУОГШП. 

вхсѳгро, рві, ріит, 3. [ех-сагро] 1) вы¬ 
нимать, извлекать, ветіпа ротів; ігор. 
е. ех таіів, ві цпій іпеаі Ьопі; 2) дѣ¬ 
лать извлеченіе, дѣлать выписки, вы¬ 
писывать, е. ІіЪгит, тегЪа ех НЬго; 
3) выдѣлять — исключать, аііцоет, 
аііцпій (йе) потего. 

ехоѳѳяшц ов, т. [ехсейо] 1) выходъ, 
уходъ; ігор. е. е тііа, е. уіІае=смерть; 
2) ігор. уклоненіе, отступленіе, 

ехоёйгсц ае,/. змѣя, 
ехоі&іот, іі, и. [ехсійо] разрушеніе, 
разореніе, уничтоженіе. 

1* ѳхсгісіо, сші, — 3. [ех-сайо] 1) выпа¬ 
дать, аііцоій ѳ. йе тапіЬов; Ъ) = упа¬ 
дать, падать, е. паті, ецпо; е. іп Йо- 
теп; с) ігор. исчезать, пропадать, 
ярее ехсійіі; тетогіа геі аіісщов е.; 
аііцоій е. йе тетогіа, ех апіто=вы¬ 
ходитъ изъ памяти, забывается; ра- 
сів тепііо ехсійіі ех отпішп апітів 
= никто не думалъ болѣе о мирѣ; 
ккотеп іпот тіЬі ехсійіі, я забылъ —; 
поп ехсійіі тіЫ, те Ьос асгіреівве, я 

не 8абылъ, что — ; 2) вырываться 
ускользать, е. уіпсоііа; ігор. уісіогіа 
е. йе тапіЬов; НЬег е. тіЫ, к. вышла, 
сдѣлалась извѣстною публикѣ безъ 
моего вѣдома; Ь) невольно вырывать¬ 
ся, уох е. оге, нев. вырвалось, сорва¬ 
лось съ языка; асеіов, пеГаа е. оге; 3) 
ѳ. аііцоа ге, лишиться чего: е. гелю; 
е. апіто, лишиться бодрости; е. іог- 
пш1& = сайеге саоай, проиграть дѣло; 
роіі. е. аовів, не имѣть успѣха въ 
предпріятіяхъ. 

2. ѳхоіао, сійі, сівшп, 8. [ех-саейо] 1) 
вырубать, высѣвать, е. Іарійеа е іег- 
га, соіошпав горіЬов; Ъ) вырѣзывать, 
аіісиі Ііп^оат; с) ігор. уничтожать, 
удалять, таіот, уіііот; е. аііцоет 
пшпего сіуіот (исключить); 2) разру¬ 
шать, е. пгЬет, тогат; Ъ) истреблять, 
е. ехегсііпт. 

ѳх-оіео, іуі, Ііот, 2. и (чаще) ехсіо, 
іуі, Ііит, 4» 1) вызывать, призывать, 
сопвоіет ех огЬе, аохіііа ѳ. бегтапіа, 
b) ігор. возбуждать, причинять, іа- 
тиіішп, іеггогет; 2) побуждать, под¬ 
стрекать, ^пѵепіоіет Іаг^іііошЬив; еа 
гев е. Вгисіегов; 3) встревоживать, 
тепе ехсііа; е. аііцоет (ех аотпо) раз¬ 
будить кого. 

•хоіріо, сЗрі, серіот, 8. [ех-саріо] 1) 
вынимать, іеішп е упіпеге; ехс. аіі- 
цоет е вегуііоіе, освободить; отм.=а) 
исключать, петіпет йе апііцоіа; Шіа 
ехсерііа = исключая тѣхъ; Ъ) дѣлать 
условіе, постановлять, Іп іоейегіЪоа 
ехсеріот еві, пе —; Іех ехсеріі, оі —; 

2) принимать, раігіа е. аіщоет; е. 
аіщоет сіатоге, ріаово, сотііег; е. 
аііцоет ероіів, угостить кого; ігор. 
савоа, ЬеІІот те ехсіріі, мнѣ пред¬ 
стоитъ; аііов аііі ехсіріеЬапі, смѣняли; 
рогіісов е. Агсіоп = обращенъ къ 
сѣверу; отт. = а) понимать, толко¬ 
вать, вепіепііат аііссуив ^гауіпв; Ь) 
получать, е. рагіеа, уоіпега, Іеіот; 
c) брать на себя, е. гетроЫісаш, 
взять на себя защиту государства; 
е. регісоіа, подвергнуть себя опасн. 
й) выдерживать (не уступать), ^пае 
(аоЫісае) отпет уіт йотіпіа ехсіре- 
гепі; е. ітреіпт Ьоаііот; е) нападать 
на, — е. Огеаіет іпсаоіот; 

3) подхватывать, перехватывать, 
отт. а) ігор. слышать, іііаа ѵо- 
сеа, аегтопет еогшп; ехсері 1е- 
дет рагагі, слышалъ, что —; Ь) 
поддерживать, Ьотіпет ІаЬепіет, 
тогіЬопйшп; отт. = подоврать, е. 
согров сіірео, упереться о щитъ; сог- 
роа рорІіііЬоа ехсеріот, покоющееся 
на —; е. ае іп рейеа, соскочить съ ло¬ 
шади; е) перехватывать, ловить, ?о#і- 
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епісв вегуов іп раЪиІаІіопе, е. Ъевііав; 
ігор. е.1аиЛе8,ѵо1ип1а1ев Ьотіпшп, прі¬ 
обрѣсти-; (^слѣдовать, ревШеля аеві&в 
е. (слѣд. за) Ігівіет Ьіетет; Пегсоіів 
ѵііат іттогиіііав ехсеріі; ІигЪиІеп- 
ііог іпйе ашшв е.; Ъипс е. ЬаЪіепив = 
послѣ него началъ говорить Л.; с) = 
продолжатъ, е. риртат, ргоеііит. 

ехоівіо, бпіа,/. [ехсіЛо] разрушеніе., 
ѳхоііаіе, адѵ. [ехсііаіив] сильно, живо. 
бхсШйпя, рагіср. «л. ехсііо; 2) ад). 

сильный, громкій, вопив, сіашог; Ь) 
высокій, великій, іогіипа. 

ех-оііо, 1. 1) заставлять подняться, 
заст. встать, з. выйти — вызывать, е. 
аіі^иет; е. Гегав, поднять съ мѣста, 
выгонять—; е. аіщиет вотто, е. Лог- 
тіепіет, разбудить; 2) возбуждать, е. 
виврісіопет, ігат, гівит; Ъ) побуж¬ 
дать, подстрекать, е. аіідиет аЛ ІаЪо- 
гет, &Л уігіиіѳт; с) ободрять, е. аГ- 
Шсіев; е. ^асепіеш атісі апітиго; 8) 
воздвигать, агаа, верпісгит; е. Іиггіт, 
построить башню, 

ѳхсііив, см. ѳхоіѳо. 
ехоіахп&йо, бпів, /. [ехсіато] воскли¬ 
цаніе. ^ 

ех-оіато, I. 1) восклицать; 2) кричать, 
е. ѵеЪетепІіив; Ъ) громко называть, 
аі^иет. 

ѳх-оійсіо, ві, вит, 8. [ех-сіашіо] 1) ис¬ 
ключать, не допускать, удалять, аіі- 
диет, аІщиіЛ; е. аіщиет тоепіЬив, 
удалить кого изъ — ; е. аііяпет геЛі- 
1п, не позволять кому, лишить кого 
возможности возвратиться; е. схегсі- 
Іит а ге Ггитепіагіа, отрѣзать войско 
отъ съѣстныхъ припасовъ; Ь) удер¬ 
живать, ехсІиЛі, быть удержаннымъ: 
ехсіисіі аппі іетроге а паѵі^аііопе; 2) 
отдѣлять, ЕирЪгаІев е. Ахшепіат а 
С&рраЛосіа; 8) е. риііоа (ех отів) вы¬ 
сиживать цыплятъ. 

ехоози&ѣіо, бпів, /. [ехсо^ііо] выду¬ 
мываніе, изобрѣтеніе, 

ехоо^и&іав, рагіср. и. ехсо^ііо; 2) 
ад), изысканный. 

ѲХ-0О&ІІО, 1. выдумывать, придумы¬ 
вать, пшііа аЛ огпаіпт Іосогшв. 

ѳх-ооіо, Іиі, иііит, 8. 1) тщательно 
обработывать; 2) ігор. образовывать, 
облагороживать, е. апітов Лосігіпй, 
е. ті1ат| Ь) украшать, игЬет; с) почи¬ 
тать, аіщпеш, Леов. 

ѳх-софіо, сохі, сосіит, 8. 1) вывари¬ 
вать; 2) выплавливать. 

ѲХООГ8, Лів, ад), [ех-сог] безумный, 
ехогѳтепішп, і, п. [ехсегпо] извер¬ 
женіе; е. огів, харкотина, 

ехогѳо, см. ехногѳо. 
«х-огеаоо, сгбѵі,—8.1) в ырастать;2) ігор. 

усиливаться, увеличиваться, Іпхов е. 

ѳхогеітів, см. ехоѳгпо. 
ѳх-огйоіо, 1. истязать, мучить. 
вхоиЪаИо, бпів, /. [ехсаЬо] стояніе 
на караулѣ. 

ехойЫае, Ігит, /. [ехсиЬо] 1) карау- 
леніе, а#еге ехспЬіав, караулить; 2) 
караулъ, стража. 

ѲХоиЪіІог, огів, ш. [ехсиЬо] карауль¬ 
ный; ехсаЬііогев, караульный постъ, 
стража. 

ехоиЫіиа, ив, т. [ехсиЬо] стояніе на 
караулѣ, караулъ. 

ѲХ-ойЪо, Ьиі, ЪІІат, Ъаге, 1. [собам. 
лежать внѣ дома] 1) (рѣдко) стоять 
лагеремъ, аппаіі е. іп а#го; 2) (чаще) 
стоять на караулѣ, караулить, е. аЛ 
рогіат, рго рогіів, іп тигів; 3) ігор. 
бодрствовать, неусыпно стараться, 
печься, рго аіщио, аЛ аІщиіЛ. 

6Х-ей<1о, сиЛі, сивиш, 8. 1) выбивать, 
высѣкать; ѳ. всіпііііат ѳііісе, высѣк. 
искру изъ кремня; Ъ) выковывать, е. 
асга; 2) ігор. выдѣлывать, изгото¬ 
влять, е. сегав; е. ІіЬпш, сочинить к. 

ехоиіо&іиа, рагіср. гл. ехсиісо; 2) ад). 
обыкновенный, простой, ѵегЪа. 

ѳхоиіоо, 1. [ех-саісо] 1) вытаптывать; 
2) утаптывать, Іеггат. 

ех-оогго, сиспггі (сиггі), сатин, 8, 1) 
выбѣгать, ехсиггіі аІЦиів (ас. Лото), 
Гопа е. саситіпе топіів, вытекаетъ—; 
е. іп Ротвд&шип, сдѣлать поѣздку, 
уѣхать въ — ; Ь) (въ я», воемн.) дѣлать 
вылазку, нападеніе, набѣгъ, е. отпі- 
Ьпа рогіів, е. іп адов Потапов; с) ігор. 
расходиться, распространяться, сат- 
роа іп ^оо уігіов е. роввіі (выказы¬ 
ваться); огаііо е. Іоприв, р. уклоняет¬ 
ся отъ главнаго предмета; огаііо в. 
сит вепіепііа, рѣчь не прерывается 
отступленіемъ отъ главной мысли; 2) 
выступать, выдаваться, простирать¬ 
ся, репіпвиіа, рготопЮгішп е. іп аі¬ 
іит; е. и^ие аЛ таге; 3) ігапв. про¬ 
бѣгать, е. враііит. 

ѳхоигваііо, опів,/. [ехсигго] вылазка, 
нападеніе, набѣгъ. 

ехоигаіо, бпів, /. [ехсигго] 1) выбѣга¬ 
ніе; Ь) ігор. начало, огаііопіа; 2) (л 
м. военн.) вылазка, нападеніе, на¬ 
бѣгъ, ехсигвіопет Гасеге ех орріЛо; 
ипа е. е^иііит; 3) ігор. уклоненіе, от¬ 
ступленіе (отъ главн. предмета), 

ехоигаог, огів, м. [ехсигго] лазутчикъ, 
шпіонъ. 

ехоішюв, ив, т. [ехсигго] = ехсигвіо. 
ехоиа&ЪШа, е, ад), [ехсиво] извини¬ 
тельный, простительный, еггог. 

ѳхоиваіе, адѵ. извинительно, оправда¬ 
тельно. 

ехоиаЗДІо, бпів, /. [ехсиво] извиненіе, 
оправданіе: а) (чье) ѳ. Ротрер; Ь) (въ 
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чемъ) е. рессаіі, шішіае; с) (чѣмъ) ѳ. 
іпоріае, аеіаіів, уаіеіибіпіа (болѣзнію), 

ехоово, 1. [ех-сапва] 1) извинять, оправ¬ 
дывать, е. аіщпет (ее) ариб аіщиет 
или аіісоі, передъ кѣмъ; 2) извинять¬ 

ся чѣмъ, приводить въ оправданіе, е. 
тогЪат, ілоріат. 

ехоидегш, ем, ѳхоиііо. 
0X00808, ем. ехоийо. 
вхойііо, спнві, си88от, 8. [ех-диаііо] 1) 
вытряхивать, стряхивать, роіуегет; 
опт. = а) сбрасывать, свергать, е. 
аіщиет едио; е. ;и^ит; Ь) бросать, 
метать, Іііегав ід іеггаш; е. зіашіет, 
іеіа; 2) выбивать; отт. = а) выры¬ 
вать, исторгать, а$пат оге Іирі, аіі- 
4ш<] бе тапіЪая; ігор. вынуждать, е. 
гіаиш; е. впбогет, привести въ потъ; 
е. аіісоі Іасгітав, исторгнуть у кого 
слезы; 8) вы-изговять, ехспввив ра- 
ігіѣ; е. Ъовіеш оррібів; ѳ. аіщпет вот- 
по, поднять кого отъ сна; ехсиіі сиг- 
ви, быть унесеннымъ, загнаннымъ; 
Фтор, а) удалять, уничтожать, ѳ. от¬ 
пев беіісіав, теіит согбе, оріпіопет, 
сояііаііопет регісоіі; ѳ. вотпит, про¬ 
гнать с.; а іоебиа, расторгнуть — ; Ь) 
е. аіщиет ге аіщпа; лишить кого че¬ 
го: е. аі^иет всерігів; пауів ехсиваа 
тв^івіго; с) е. ѵевівт, раШит, встрях¬ 
нуть — ; е. аііциет (вс. ѵевіет аііси- 
Іиі) = обыскать кого; отт. ігор. ех- 
сиіеге = разсматривать, изслѣдовать, 
разбирать, е. гет, Іосит, бѳіаіа; б) 
роеі. развертывать, рас-протягивать, 
е. гпбепіет, Іасегішп; 4) трясти, ка¬ 
чать, махать, саевагіет,ЪгасЪіа,решіаа. 

ехѳо-, см. ехвѳс-. 
вх-е<іо, Ы\, ёвшп, 8. 1) выѣдать, съѣ¬ 
дать; ігор. уничтожать, истреблять, 
пгЪет, топитепіа; 2) выѣдать, разъ¬ 
ѣдать; ігор. изнурять, сокрушать, 
снѣдать, аезгііибо, сига ехеві (ехебіі) 
апішшп. 

ехббга, ае, /. мѣсто у портика, гдѣ 
садились отдыхать, бесѣдовать, 

вхебгіиш, іі, п. дятіп. отъ ехебга. 
вхетріаг, Бгів, п. [ехетріит] П обра¬ 

зецъ, примѣръ, е. аб ітііапаит; е. 
уііае топтцпе; 2) копія, списокъ, е. 
Шегагпт, ІіЬгі. 

вхетрі&гів, в, аф. [ехетріит] пред¬ 
ставляющій копію; отт. (Тае.) виЬві. 
ехетріагеа, копіи, списки, 

ехетріит, і, п. [вм. ехетроіит, отъ гл. 
ехіто] 1) примѣръ, ведпі е. аііетцив; 
Пасете аіщиіб ехетріо Тіііі, по при¬ 
мѣру Т.; ебеге е. сгпбеіііаіів, пока¬ 
зать примѣръ жестокости; езве ехет¬ 
ріо, служить въ примѣръ; отт. = 
а) предостерегательный примѣръ, 
«урокъ*; Ъ) наказаніе (въ примѣръ 

другимъ); 2) образъ, ппо отпев ехет¬ 
ріо уіѵипі; япаевііопет ЬаЪиіі еобет 
е., яио —; 8) образецъ, е. іппосепііае, 
ргоЪііаіія; Ь) копія, списокъ, е. еріаіо- 
Іаѳ; с) содержаніе, ІіЬегае аііаіае вод! 
Ьос ехетріо; іевіатепіит биріех веб 
еобет ехетріо. 

ехетріиа, ем. ехіто. 
ехепіёго, 1. потрошить, 
ѳх-ѳо, іѵі (Іі), ііит, Іге. 1) выходить, 

бото, е. раігіа; е. іо ргоѵіпсіат = 
удалиться въ пр.; е. іо іеггаш, в. на 
берегъ; въ яз. военн. = выступать; 
ігор. а) е. бе (ех) ѵііа, умереть; е. ех 
аеге аііеоо, освободиться отъ дол¬ 
говъ; Ъ) дѣлаться извѣстнымъ, рас¬ 
пространяться, оріпіо, іата ехіі; ІіЬгі 
ехеооі; с) проходить, біѳв іпбосіагпт 
(перемирія) ехііі; ехеипіе аопо, въ 
концѣ года; 2) роН. подыматься, воз¬ 
вышаться, е. &б аогав, аб соеішп; 3) 
ігапвіі. а) переходить, переступать, 
е. Итеп (порогъ); ігор. е. тобот; Ь) 
уклоняться, избѣгать, е. іеіа, уіш. 

ѳхедиі&ѳ, ем. ѳхведиіае. 
ѳхе<іиог, ем. вхвваиог. 
ѳхегоѳо, сиі, сііит, 2. 1) упражнять, 

ехегееге ее, ехегеегі и иногда (аЬзоІ.) 
ехегееге = упражняться, (іп) гв аіі- 
диа; Ь) не давать отдыха, постоянно 
занимать, е. вегуов; с) тревожить, му¬ 
чить, аіщпеш; атЪіііо е. апітов Ьо- 
тіпит; ехегеегі бе ге аіідиа, трево¬ 
житься о чемъ; 2) ехегееге аііфііб, 
заниматься чѣмъ: е. агіет, іив сіѵііе, 
тебіеіоат; е. ^иае8ііопет, произво¬ 
дить слѣдствіе; е. уесіі^аііа, собир. 
подати; е. сгибеіііаіет, поступать 
жестоко^ е. ау&гіііат, выказывать ж.; 
е. уісіопат, пользоваться п.; е. ра- 
сет, жить мирно; е. ягаііат, быть 
милостивымъ; е. іпітісіііав сот аіі- 
^ио, жить во враждѣ съ кѣмъ; е. уі- 

іат,жвть; 8)=обработывать,е. іеггаш, 
іеггпт, соііев уотеге, гига раіегпа. 

ѳхѳгоііаііо, опія,/, [ехегсііо] 1) упраж¬ 
неніе; ехегсііаііопев согрогів, тѣлес¬ 
ныя упражн.; 2) приведеніе въ дѣй¬ 
ствіе, исполненіе, уігіоіів, правилъ 
добродѣтели. 

ѲхѳгсіШог, огІ8, т. и -іаігіх, Ісів,/. 
[ехегсііо] упражняющій, -щая; отт. 
ехегсііаігіх (вс. агв) = гимнастика, 

ѳхегоііаѣин, рагіер. гл. ехегсііо; 2) а#, 
опытный, искусный, іп гѳ аііциа; Ь) 
сильно занятый, озабоченный, апітпв. 

бхѳгоііішп, іі, п. [ехегеео] упражне¬ 
ніе (въ яз. военн.). 

бхѳгоііо, 1. [ехегеео] часто, много 
упражнять, занимать. 

1. ѳхѳгоііив, ив, т. [ехегеео] 1) войско; 
2) роіі. = толпа, множество. 
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2. ехѳгоііии, рагіср. и. ехегсео; 2) аф. 
испытанный, испытавшій несчастій; 
Ъ) безпокойный, трудный, тіііііа. 

ехѳго, см. ехвѳго. 
ехѳвив, рагіср. гл. ехебо. 
ѳхЬ&ег-, см.ѳхЬѳг-. 
ѳхЬ&ІаіІо, опія, /. [ехѣаіо] испареніе, 

іеггае. 
Ѳх-Ъаіо, 1. выдыхать, испарять; (роёі.) 
Аеіпа е. Яашшат, извергаетъ—; ігор. 
е. апітат (ѵііат) испустить духъ, 
умереть; е. сгароіаш, ѵіпшп, протрез¬ 
виться. 

ѲХ-Ъаигіо, Ьаиві, Ьаивіит, 4. 1) вы¬ 
черпывать, е. адиат; Ь) = вынимать, 
брать, е. Ьппшт ташЬов, Іеггат; е. 
Говват, вырыть ровъ; е. отпет ре- 
сипіат ех аегагіо (израсходовать); е. 
ргаесіаш ех а^гів (унести); ігор. е. рое- 
паз, отмстить; с) ігор. отнимать, ли¬ 
шать, е. віЬі врігіішп, ѵііат, лишить 
себя жизни; е. аіісиі атогеш, боіо- 
гет, рагіет ех ІаибіЪоя; 2) исчерпы¬ 
вать; е. ѵіпит, росиіит = выпить —; 
ігор. а) истощать, аегагіпт, тігев, &- 
сиііаіея, атісогит Ьепеѵоіепиат; е. 
а^гов, Іесіа, разграбить —; Ь) перено¬ 
сить, преодолѣвать, ІаЬогев, регіси- 
Іит, Ъеііа; с) приводить въ исполне¬ 
ніе, исполнять, е. тапбаіа. 

ѳхЬѳйга, см. ехеОга. 
ѲхЬѳгѳсіаІіо, 5пів, /. [ехѣегебо] лише¬ 
ніе наслѣдства. 

ех-ЬѳгѳЛо, Ь лишить наслѣдства, аіі- 
Япеш. 

ѳх Ьѳгов, Вбів, аф. лишенный наслѣд¬ 
ства. 

ѳхЬіЪѳо, Ьпі, Ъіішп, 2. [ех-ЬаЬео] 1) 
вы-передать, вы-предсгавлять, аіісиі 
отпіа іпіе^га; е. ІаЬиІав; е. аіщиет, 
представить кого; (роёі.) е. вопов, из¬ 
давать звуки; е. соеп&т, сопѵіѵіпт 
(устроить); Ь) ігор. являть, оказывать, 
выказывать, е. ЬитапіШет, ІіЬегаІі- 
Іаіет; е. ве ібгіет; е. ее ае^иа1ет от- 
піЬив; е. іасіет раігів, быть похожимъ 
на отца; е. Ііпртат рагеп^ів, подра¬ 
жать отцу, говорить какъ отецъ; 2) 
доставлять, паѵеа дпае ігитепіит ех- 
ЬіЬеапІ; сепіит Іеопев ехЬіЬиівве 1га- 
бііиг; Ъ) ігор. причинять, тоіевііат, 
спгат аіісиі, пе^оііа (хлопоты); 3) 
поддерживать, содержать, е. ВсуіЬав 
аіішепіів. 

ѳх-ЫІаго, 1. веселить, развеселять, аіі- 
диеш. 

ѲХ-Ьоггѳвоо, Ьоггиі, 8. ужасаться, со¬ 
дрогаться. 

ѲхЬогЭДІо, опів, /. [ехѣогіог] ободре¬ 
ніе, поощреніе. 

ѳхЬогІаіІѵив, аф. [ехѣогіог] ободри¬ 
тельный, поощрительный. 

ех-Ьогіог, йероп. 1. ободрять, поощ¬ 
рять, подстрекать. 

ѲХі^о, З^і, асіош, 8. 1) вы-изгонять, 
аіщиет бот о; е. гедев ех сітііаіе; 
отт. а) гнать, толкать; е. іеггшп рег 
ргаесогбіа, е. зіабіот іп аіщиет, е. 
епвет рег .іиѵепет = вонзить мечъ, 
пронзить мечемъ —; е. Іеіа, бросать, 
метать —; Ъ) е. епвет, обнажить 
мечъ; с) е. Ггисіоя, тегсеа, выво- 
аить—; б) отвергать, е. ІаЪиІат, оши¬ 
кать піесу. 

2) требовать, е. іи^игапбит, едоі- 
Іаіит а сіѵіІаІіЬив, оѣвібев аЬ аіщио: 
4иит ѣос ѵеѣетепіег ехі^егеі; (роёі.) 
е. йісіа аЬ аіщио = спросить кого 
о —; Ь) взыскивать, е. ресопіат, ѵее- 
іі^аііа, рогіогіа; е. роепая аЬ (бе, ех) 
аінцю — наказать кого. 

8) совершать, оканчивать, е. орда, 
топшпепіиш; ігор. е. аегптпат, пе¬ 
ренести горе; Ь) е. аеіаіет, тііат, 
провести — ; ех&сіа аеі&іе шогі, уме¬ 
реть въ глубокой старости; ігіЪпа 
аевіаііѣиі ехасіія, по прошествіи 
трехъ лѣтъ. 

4) изслѣдовать, взвѣшивать, разби¬ 
рать, е. гет аб аіщпіб, соображаясь 
съ чѣмъ; е. аіщиіб аб повігаз 1е#еа; 
е. ѵегат огі$іпет д'огів; е. ропбпв та- 
пи, пробовать тяжесть рѵкою; Ь) об¬ 
думывать, тобшп, аіщша весипц поп 
ваіів ехасішп езі, яиіб &#ат; е. сшп 
аіщио бе ге аіщиа, переговорить, 
разсуждать съ кѣмъ о чемъ, 

ехі&ие» аЛѵ. [ехі$иая] мало, недоста¬ 
точно, скудно. 

ехі&иіі&а, ііія, /. [ехі#иив] малость, 
незначительность, сазігогот, соріа- 
гит; е. Іетрогів, краткость временя. 

ехХртив, ад$. незначительный, неболь¬ 
шой, недостаточный, малый, е. ера- 
Іішп, пишегоя, соріае; ѣото согрогія 
ехі{ріі, малаго роста; отт. шйЬві. ехі- 
яиит, і, п. малость, а4иае; е. сатрц 
незначительная часть пространства, 

ѳхіііо, см. ехвШо. 
ехШя, е, о#. 1) тонкій, худой, тощій, 
шетЪга, согрив; воіит е. тощая, без¬ 
плодная почва; Ь) скудный, бѣдный, 
гев, ботив; 2) ігор. безъ украшеній, 
сухой, огаііо, ^епив бісепбі. 

ѳхШІая, йіів, /. [ехіііа] 1) тонкость, 

худощавость, слабость; 2) ігор. су¬ 
хость. 

ехШіѳг, адп. [ехііів] 1) тонко, слабо; 
2) ігор. сухо, 

ехііішп, см. ѳхвіііиш. 
ехіш = ехіікіе. 
ехітіе,шіс. [ехішіш*] отмѣнно,отлично. 

ѳхішіив, аф. [ехіто) 1) составляющій 
исключеніе, Іи тіѣі олив е. ев; петі- 
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пет е. ЬаЪео, никого не исключаю; 
2) отмѣнный, отличный, превосход¬ 
ный, Ъото, іп^етшп, уігіаіев. 

ѳхіто, ?ті, ешріит, 8. [ех-ето] 1) 
вынимать, іеішп; Ь) исключать, аіі- 
дает (Ае) вашего рговсгіріогшп, Ъеа- 
іогшп; е. аіщиет Ае (ех) геіѳ, нскл. 
юъ числа подсудимыхъ; 2) от* 
нимать, устранять, удалять, Ааіпіаііо- 
пет; е. ІА дш>А апдіі; е. аіісиі сагаз, 
избавить кого отъ эаботъ; Ь) освобо¬ 
ждать, набавлять, е. пгЬет (ех) оЪвІ- 
(Ііопе, аіщиет ех уіпсіііів, &&гшп <Іе 
▼есііуаІіЬав; с) е. іетрив, отнимать 
время, употреблять все время: е. Аіет 
АісепАо, проговорить весь день (такъ 
что, за неимѣніемъ времени, рѣшеніе 
дѣла должно быть отложено), 

ѳхіп = ехІпАе. 
ѳх-іпапіо, 4. 1) вы-опоражнивать; 2) 

= разграблять, опустошать, сіѵііа- 
іеш, адгов. 

ехіпсіѳ, аск>. потомъ, затѣмъ, послѣ 
того. 

ѳхівіітаѣіо, бпів, /. [ехівііто] 1) суж¬ 
деніе, мнѣніе; 2) общее мнѣніе (о 
комъ), уваженіе (которымъ кто поль¬ 
зуется), репутація, кредитъ, Ьопа, 
Іогрів е.; ѵіоіаге, оЯепАеге, ІаеАеге 
ехізіітаііопет аііссупв. 

ехівіітаіюг, блв, т. [ехівііто] цѣни¬ 
тель; судья, критикъ, 

ехізйто, 1. [ех-аевііто] 1) судить, по¬ 
лагать, считать, иі (какъ) Сісего е., 
ехіаііто еаш атагшп; 2) судить, рѣ¬ 
шать, папе уов ехівіітаіе, иігшп сга- 
Аеііог ап аѵагіог віі; 8) рѣдко = аезіі- 
т&ге, оцѣнивать, цѣнить, е. аІщпіА 
та^аі, Яоссі. 

ехізіо, см. ѳхаівіо. 
ѲхШаЬШв, и ехііі&Ііа, е, адя. [ехШшп] 
гибельный, пагубный, 

ехіііаіів, см. ѳхШаЪШв. 
вхШозцв, оф. = ехіііаЬіІіа. 
ехШшхц іі, п. [ехео] 1) погибель, па¬ 
деніе, разрушеніе, огЬів, огЬів іегга- 
гаш; 2) исходъ, печальный конецъ, 
ѳ. тііае. 

ѳхіШз, он, т. [ехео] 1) выходъ, ехііоз, 
е Аото; ап^пвіпв е.; 2) ітор. исходъ, 
конецъ, аппі, огаііопів, ѵііае; регАп- 
сеге аІщпіА аА е.| Ь) = результатъ, 
е. гегпш; Ьаес шеііогев е. ЬаЬепІ. 

ех-іех, ЗДіа, асЦ. неподчиненный за¬ 
кону. 

ѳхбАіпт, іі, *. 1) заключеніе; 2) не¬ 
большая піеса, шутка, 

ех-біезсо, Буі, ВШт, 8. перестать 
расти; ігор. терять силу, ветшать, 
выходить изъ употребленія, изъ па¬ 
мяти. 

ѳхоіёіод, а%. [ехоіевсо] 1) вышедшій 

изъ употребленія, устарѣлый, забы¬ 
тый, шов, оАішп; 2) разслабленный, 
распутный, раег. 

ѳх-опѳго, 1. 1) вы-разгружать, патез; 
ігор. е. сопесіепйат или ЙАет ваат, 
облегчить совѣсть; 2) ігор. е. аіщпеш 
аіі^аа ге, избавить кого отъ чего: е. 
сітііаіет теіо, ашдшт зоШсКпАше; 
Ъ) е. аіщает, избавиться отъ кого; 
удалить кого: е. шаІіііаАіпет іп рго- 
хітаз Іеггаз. 

ехорВДшц рагіер. гл. ехоріо; 2) адф. 
желанный, пріятный. 

ех-орІх>, 1. весьма желать, е. аІ^оіА, 
е. УіАеге аіщоѳт. 

ехогаЪШв» е, о# [ехого] умолимый. 
вх-огААог, огвпз в., 4. сіероп. начинать, 

е. ЬеІІош; е. аЬ аіщиа ге; рагіер. 
ехогвпв иногда = ра$8. начатый. 

ехогсИот, іі, п. [ехогАіог] начало, уі- 
іае, Ьсупз таіі; е. огаііопів, вступле¬ 
ніе. 

еж-дгІог, огіаз в., 4. скрап. 1) подни¬ 
маться, всходить, являться, показы¬ 
ваться, (етреаіаз ехогііог; зоі ехо- 
гіепа; Ь) дѣлаться, зіе ехогіив езі гех 
ЬуАіае; 2) возникать, проистекать, 
происходить, Ъеіішп, іата ехогііиг; 
Ьопеаіит, диоА ех ѵігіиіе ехогйиг. 

ехогпаСіо, опія, /. [ехогпо] украше¬ 
ніе; 2) (въ ритор.) подробное изложе¬ 
ніе, развитіе. 

ѳхогпаіог, бгіз, т. [ехогпо] украшаю¬ 
щій; 2) подробно излагающій, опи¬ 
сывающій. 

ех-огао, 1. 1) снабжать, ѵісіпііаіет 
агтіз; е. сіазвеш, снарядить ф.; 2) 
устроивать, приводить въ порядокъ, 
е. сопуіуішп, асіет; 2) убирать, укра¬ 
шать, Аотшп, Іосшп; е. аІ^оіА аі^оа 
ге; е. огаМопет; ігор. хвалить, сла¬ 
вить, е. рЫІоворЬіат. 

ех-ого, 1. 1) упрашивать, уговаривать, 
просьбами склонять, е. аіщиет; Ь) 
роёі. умилостивлять, сагтіпа е. Аеоі; 
2) выпрашивать, аІщоіА, геш аЬ аіі- 
дио. 

ѳхогвиз, рагіер. гл. ехогАіог. 
ехогзив, из, т. [ехогАіог] начало, 
ѳхогіов, рагіер. гл. ехогіог. 
ехогіиа, из, т. [ехогіог] восхожденіе, 

ВОСХОДЪ, 80ІІ8. 

ех-озойіог, 1. йероп. рае цѣловать, 
ехомо, 1. [ех-оз] вынимать кости, 
ѳхозіга, ае, /. поворотная машина на 

сценѣ, посредствомъ которой пред¬ 
ставлялась зрителямъ внутренняя 
часть дома; отт. ігор. іп еховіга = 
передъ всѣмн, открыто, явно, 

бхбвив, 1) ненавидящій, е. Тгсдапов; 
2) ненавидимый, е. ипіуегзів оЬ все- 
Іега. 
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ех-раііввоо, Наі, — 8. блѣднѣть; ігор. 
е. аіщиід, испугаться чего. 

ех-раШсіив, ащ. весьма блѣдный, 
ѳх-рапсіо, пді, пяит (ааиіп), 8. расши¬ 
рять, распростирать; е. Гогев, раство¬ 
рить двери; ігор. развивать, излагать, 

ех-раѵѳеоо, рѣті, — 8. испугаться, 
ужасаться. 

ехрееіо, ехресіаііо, ем. ѳхврѳоі-. 
ехрѳоіого, 1. [ех-ресіиа] изгонять, 

удалять изъ груди. 
ѲХрёйіо, 4. [ех-реа] 1) выпутывать; 

е. по(іит, развязать узелъ; е. ае, вы¬ 
путаться; е. аѳ сгішіде, оправдаться; 
отт.—а) избавлять, е. те (а, ех) то- 
ІевіИв, пе^оііів; е. аіщиет аЬ отпі 
оссираііопе; Ь) (гтрсгв.) ехредіі, по¬ 
лезно, выгодно, ехредіі отпіЬиа, иі—; 
поп і(1ет іраіа е. еі тиііііидіпі; тіЬі 
ехредіі, ааіѵаш еаае гетриЫісат; 2) 
вынимать, доставать, приготовлять, 
е. ѵіг^аа, весигев, агта, ресипіат; е. 
ае (ад ридпат) приготовиться; диоііеа 
ехредіегаі (аЬяЫ.) — диоі. ехр. ае ас! 
Ьеііит (Тае.); е. сіааает, снарядить ф., 
b) (роёі.) е. діасит, іасиіит, бросать, 
метать—; 8) приводить въ порядокъ, 
устронвать, е. пе^оііа, гет Сгитепіа- 
гіат; е. потіпа аиа = заплатить дол¬ 
ги; е. ааіиіет, спасти жизнь; Ъ) при¬ 
водить въ исполненіе, ѳ. сопаіііа аиа; 
4) излагать, разсказывать, е. аіщоід, 
е. <1ѳ аіщиа те; е. огідіпет Шогит; е. 
рапса тиНіа. 

ехресШѳ, сиіѵ. [ехредііив] легко, ско¬ 
ро, проворно. 

ехрѳсіШо, бпІ8, /. [ехредіо] 1) пред¬ 
пріятіе противъ непріятеля, экспеди¬ 
ція, походъ (предприн. изъ лагеря) 
іп ехредіііопет іге; ехегсііитдисеге іп 
е.; 2] (въ ритор.) изложеніе, е. гепіт. 

вхреаііив, рагіср. м. ехредіо; 2) аф. 
безпрепятственный^ а) не предста¬ 
вляющій затрудненій, удобный, Іосиа, 
тіа, геа Ггитепіагіа; іп ехредііо еві, 
легко; потеп с., долгъ, который лег¬ 
ко взыскать, надежный; Ъ) готовый, 
проворный, е. а<1 сведет, аа дісепдат; 
ехредііо поЪіа Ъотіпе ораа еві; іп 
ехредііо ЬаЬеге, имѣть въ готовности; 
c) Ьото е. безъ поклажи, налегкѣ; отт. 
въ лз. военн. ехредііив = готовый къ 
сраженію, тііііев, соріае, Іе^іопеа е.; 
иногда — легковооруженный (орровіі. 
ітредііиа). 

вх-рѳііо, рШі, рпіват, 3. 1) вы-изго¬ 
нять, аіщиет ех пгЪе, дото, Ьоаіеа 
бпіЬиа; паѵев іп гірат ехриівае, вы¬ 
брошенные на берегъ; Ь) (роёі.) е. 
аа$іНат агси, пустить стрѣлу; е. ее 
ід аигаа = родиться; 2) ігор. прого¬ 
нять, удалять, согаа, диЪіІаІіопет; е. 

врет, уничтожить н.; Ь) е. аіщпет аіі- 
Япа ге, лишить кого чего-нибудь: е. 
аіщиет роіеаіаіе, роааеааіопе, ѵіи. 

ѳх-рѳпсіо, пді, папт, 8.1) взвѣшивать; 
ігор. а) обсуживать, агиитепіа с&иаа- 
гшп; е. диіа диепщае аесе&Ц Ъ) оцѣ¬ 
нивать, сітеа поп питег&пді вед ех- 
репдѳпді; е. тегіііа, оцѣн. по заслу¬ 
гамъ; 2) отвѣшивать; отт. = а) вы¬ 
плачивать, платить, аііеоі аіщпід; е. 
аогі ропдо сепішп; іаЬоІае (содех) 
ехрепаі (расхода); Гегге аііеоі аіщиід 
ехрепвот — записать что (выдачу де¬ 
негъ, расходъ) за кѣмъ; (роёі.) е. рое- 
пае (собств. заплатить пеню) быть 
наказаннымъ; е. асеіаа, претерпѣть 
наказаніе за преступленіе; Ъ) ігор. 
ссужать, давать, аіісиі Іедіопепь 

ехрег&е-&о1о, Гбсі, Гасіит, 8. разбу¬ 
дить, аІЦаеш. 

ехревдівоог, реггесіая а., рег&іасі, 8. 
йероп. просыпаться, пробуждаться, 

ехрѳгіепв, Ііа, рагіср. «л. ехрегіог; 2) 
ад$. дѣятельный, предпріимчивый, 
Ьото іогііа еі е. 

ѳхрѳгіѳпііа, ае, /. [ехрегіепа] 1) по¬ 
пытка, е. раігітопіі атрІШсапді; 2) 
опытъ, агіет е. Іесіі; В) (рѣдко) опыт¬ 

ность, диапіа е. аріЬоа. 
ѳхрѳгітѳпішп, і, п. [ехрегіог] 1) про¬ 

ба, опытъ, ехрегітедіів со^піішп евЦ 
2) доказательство (основанное на опы¬ 
тахъ) Ъос тахітпт е. еві, Ьапс ѵіт 
поп еаае еіс. 

ех-рѳгіог, регіоа а., 4. йероп. 1) про¬ 
бовать, испытывать, ѵіт ѵепепі, силу 
яда; е. Гогіппат; е. ее, — свои силы; 
ехрегіпв ід асіо, знаю по опыту; ехре- 
гіаг ІіЬегІаІет, попробую воспользо¬ 
ваться св.; см. ехрегіепа, ехрегіов; 2) 
въ аз. юрид. тягаться, е. де ііуигів; е. 
сит аіщио (Іе^іЬив, дидіеіо). 

ѳхреггѳоіия, см. ехрег^івоог. 
ѳхрегв, Ііа, <*ф\ [ех-рага] 1) непричаст¬ 
ный, не принимающій участія, е. іт- 
регіі, регіеиіогит; 2) = не имѣющій, 
лишенный, е. гаііопіа; е. егидіііоша, 
необразованный; е. Іііегагшп, несвѣ¬ 
дущій; (рѣдко сит. аЫ.) с. теіп, без¬ 
страшный.’ 

ѳхрѳгіиз, рагіср. іа. ехрегіог; 2) оф. 
внающій по опыту, опытный, Ьото е. 
вегуііиііа; тііев е. ЪеШ; Ь) разе, испы¬ 
танный, извѣданный, уігіоа е. 

ех-рѳіо, реііѵі, реіііат, 8. 1) старать¬ 
ся достать, домогаться, желать, е. ре- 
сопіаш, ѵііаш Ъеаіат; е. тііат аііси- 
Іиа, стараться лишить кого жизни; е. 
аіідиід аЬ аіідио, просить, требовать 
отъ кого чего-л.; е. роепаа аЬ аіщио 
= наказать кого; 2) іпігапв. устре¬ 
миться, іп аіідиет. 
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ехрВДІо, 5пів, /. [ехріо] очищеніе: 1) 
жертва умилостивленія; ж. очисти¬ 
тельная, (іііа тіоіаііа е. ЛеЪеіпг; 2) нс- 
кунленіе, всеіегат. 

ѳхріейш, см. ехріодо. 
ѳхрІІаііо, опія, /. [ехрііо] разграбле¬ 
ніе, расхищеніе. 

вхріИНог, бгів, т. [ехрііо] грабитель, 
расхититель. 

ѳхрПо, 1. разграблять, расхищать, 
вх-ріпдо, ріпхі, рісішп, 8. 1) расписы¬ 
вать, разрисовывать, раскрашивать; 
2) ігор, украшать; Ь) описывать, ге¬ 
рои ее еі огаз. 

ех-ріо, 1. 1) очищать жертвами, очи¬ 
щать отъ грѣховъ, е. іогпт а всеіегіа 
ѵеяіірія; е. аіщпет; 2) очистительны¬ 
ми жертвами а) умилостивлять, в. па¬ 
шен, шалев тогіиогшв; Ь) дѣлать без¬ 
вреднымъ, е. ргоЛцрит, ѵосеш посіпг- 
шшц 8) е. аІщоіЛ, искупить что, пре¬ 
терпѣть наказаніе за что; е. аоеіоа іп 
аіщиет = наказать кого за —; Ь) за¬ 
глаживать, исправлять, е. іпсотшо- 
Лшп тігіиіе, сІаЛет тісіогіія. 

ѳх-рівоог, 1І дероп. (собств. вылавли¬ 
вать рыбу) ігор. = выспрашивать, 
вывѣдывать, отпіа аЬ Шо. 

ехріап&ге, адѵ. [ехріапаіиа] ясно, 
ехріашгііо, бпів,/. [ехріапо] 1) объяс¬ 
неніе, толкованіе, яепіепііае; 2) Оиіпі. 
внятное произношеніе, Шегагпт. 

ехрІ&пЗДог, бгів, т. [ехріапо] пояснн- 
тель, толкователь. 

ехрІап&Шв, рагіср. гл. ехріапо; 2) оф*. 
ясный. 

ѲХ-рІДпо, 1. собств. выравнивать, отт. 
расширять, распространять; Ь) чаще 
ігор, объяснять, толковать, гет оЬ- 
зспгат. 

ехріѳпсіѳяоо, см, ѳхвріѳпсіевоо. 
ех-ріѳо, бті, біота, 2. 1) наполнять, 

аІ^щЛ аіщпа ге; отт. а)=занимать, 
шШіез, соЬогІеа е. Іосшп, пшпіііопѳт; 
Ь) насыщать, Ьоѵет ігопЛіЪив, накор¬ 
мить до-сыта; е. аіііт, утолить ж.; 
ігор. насыщать, удовлетворять, е. аіі- 
^иет, спріЛііаІет, аѵагіііат, осігат; 
2) по-дополнять, е. пптегпт, іеропез, 
ехепаЩт (укомплектовать); Ь) замѣ¬ 
нять, вознаграждать, е. і(і яао<і Лерег- 
іегаі; е. Лапша; 8) вы-исполнять, 
тпппв, ойісішп; Ь) = составлять, аи- 
гшп, 4иоЛ ашшпат Ыепіі ехріегеі; е. 
Іпаіат аШіпЛіпет; с) е. ѵііат, е. аи- 
еепіов аппов, прожить — ; 4) іегт, і, 
е. ЪіЪиа, сепіппаа а» получить доста¬ 
точное число голосовъ; е. сопЛепша- 
Йопет, подачею голоса рѣшить осу¬ 
жденіе. 

ехрІШо, опія, /. [ехріео] 1) наполне¬ 
ніе; 2) удовлетвореніе. 
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ехрібіш, рагіср, и, ехріео; 2) ад$. 
полный, совершенный. 

ехрііоаіѳ, ад». [ехріісаіпа] ясно. 
ѳхрііоаііо, бпіа,/. [ехріісо] 1) развер¬ 
тываніе, гпЛепііа; 2) ігор. приведеніе 
въ порядокъ; е. ЛеЬіЮгшп, уплата 
долговъ; Ь) изложеніе, объясненіе, 
іаЪпІагпш. 

бхрііоаіог, бгія, т. и -саігіх, Ісія,/. 
[ехріісо] толкователь, изъяснхтель, 
-ница» 

X. ѳхрііоаіив, па, ж. [ехріісо] — ехріі- 
саііо, 2. Ь, 

2. ѳхрііоЗДов, и ехрІісІЩв, рагіср. и. 
ехріісо; 2) оф*. приведенный въ по¬ 
рядокъ, благоустроенный, ргоѵіпсіа; 
Ь) удобный, не представляющій за¬ 
трудненій, сопаіішт; с) ясный, гаііо. 

ѳх-рИоо, саті и спі, сЗДшп и сііпш, 1. 
1) развертывать, раскрывать, распу¬ 
скать, ѵеаіет, тоішпеп, теіа, реппаа; 
Ь) {съ языкѣ военн.) ставить въ линію, 
вытягивать въ строй, развертывать, 
асіет, соріав; тоННиЛо пагіаш ехріі- 
сагі поп роіпіі; 2) распутывать: а) 
приводить въ порядокъ, устроивать, 
адтеп соп&ашп, пе^оііа, гет ігшпеп- 
іагіат; ѳ. потеп = заплатить долгъ; 
роіі, е. ігопіет аіісіупв, сгладить мор¬ 
щины на лбу, развеселить кого; Ь) 
приводить въ исполненіе, исполнять, 
совершать, е. сопвШшп, ргаесеріа, 
тапааіа; е. {п#ат, бѣжать; е. ііег, 
совершить п.; с) развивать, объяснять, 
излагать, саиаат, гаііопет аііссуия 
геі, рЬіІоаорЬіат, ѵііат аіісцща; ино¬ 
гда = переводить: е. виттогшп ога- 
іогшп вгаесан огаііопеа; 8) выпуты¬ 
вать, ігор. избавлять, спасать, е. ве, 
Зісіііат сіпсіат птШя регісиІіа; е. 1е- 
ваіов іп^ 

ѳх-ріойо, еі, вит, 3. [ех-рІаиЛо] 1) вы¬ 
гонять съ шумомъ — освистывать, 
Ьіаігіопет; 2) ігор, не одобрять, от¬ 
вергать, аепіепііат, Ьос ^еппа Ліѵі- 
паііопіа. 

ахріогаіе, ад», [ехріогаіпа] несомнѣн¬ 
но, вѣрно. 

ехріогѣііо, бпіа,/. [ехріого] изслѣдо¬ 
ваніе. 

ѳхріог&іог, бгія, ж. [ехріого] изслѣдо¬ 
ватель; особл, въ языкѣ военн. = ла¬ 
зутчикъ. 

ѳхрІогаШв, рагіср. %л, ехріого; 2) ад$. 
несомнѣнный, вѣрный, ареа, тісіогіа; 
тіЫ ехріогаіпт елі, ехріог&іат или 
рго ехріогаіо ЬаЪео=навѣрное знаю. 

вхрібго, 1. изслѣдовать, испытывать, 
вывѣдывать, гот, апітшп аііссдпа; 
особл, въ языкѣ военн, = высматри¬ 
вать, ігіпега, сопніііа Ьовіішп, іосшп 
савігіа іЛопешп. 
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ѳхріозіо, бпія, /. [ехріобо] изгнаніе, 
неодобреніе. 

ех-роііо, 4. 1) выглаживать, полиро¬ 
вать, аіщціб; 2) ігор. об-отдѣлывать, 
огаііопеш; Ь) образовать, аіщиет бос- 
ігіпів отпіЬия. 

ѲХроШіо, бпів, / [ехроііо] 1) полиро¬ 
ваніе; 2) ігор. об-отдѣлываніе; Ъ) 
украшеніе. 

ехроШив, рагіср. гл. ехроііо; 2) оф. 
гладкій, блестящій, лоснящійся; Ь) 
красивый, ѵіПа; с) образованный, 
Ьото. 

ех-рбпо, рбвиі, ровііит, 8. 1) выста¬ 
влять, е. ѵа&а, аррагаіит іп рогіісіЬиа 
(выст. на показъ); Ъ) выкладывать, 
выгружать, тег сев, ігитепіит; с) вы¬ 
саживать, е. тііііев ех паѵіЪив, аіі- 
4пет іп іеггат, іп іеггѣ, іп іііоге; 2) 
= подвергать (опасности, нападенію 
непріятелей и проч.) Іоспв ехровііпв 
аб регіспіа; е. ехегсііит Ъовіі, рготіп- 
сіаа ЪагЪагів; 8) выставлять = пред¬ 
лагать, е. ргаетіа; ѵііат аіісіциз а<І 
ітііапбит .щуепіиіі; 4) = излагать, 
объяснять, тііат аіісіцпя; аі^шб тиі- 
іііибіпі, гет рІпгіЬпа тегЪів. 

ех-рот^о, гехі, гесіит, 8. про-рас¬ 
тягивать, распростирать. 

ехрогіаіІо, бпів, /, [ехрогіо] вывозъ, 
ѳх-рогіо, 1. 1) выносить, вывозить, 

відпа ех іапів, аигпт ех Ііаііа; 2) = 
ссылать, заточать, аіщиет іп пііітав 
ісггаа. 

ѳх-ровсо, роровсі, — 8. 1) усильно, на¬ 
стоятельно требовать, просить, умо¬ 
лять: ѳі^пшп ргоеііі, тісіогіат а біів; 
2) е. аіщиет (бебі) вытребовать кого, 
требовать выдачи кого-л. 

ехровШо, бпів, /. [ехропо] 1) выста¬ 
вленіе; 2) ігор. изложеніе, объясне¬ 
ніе. 

ехровііив, рагіср. гл. ехропо; 2) оф*. 
доступный, открытый; тога е., пред¬ 
стоящая, угрожающая. 

ѳхровЬиІаііо, бпів, /. [ѳхрозіоіо] 1) на¬ 
стоятельное требованіе; 2) жалоба, 

ехрояійіо, 1. 1) настоятельно требо¬ 
вать, вытребовать, аіщиіб аЬ аіщпо; 
2) требовать отвѣта, объясненія, тя¬ 
гаться, жаловаться, е. сит аіщио <Іе 
аіщиа ге; е. аіщиіб еаае іасіит. 

ѳхргѳадѳ, сиЛѵ. [ехргеаапа] 1) вырази¬ 
тельно; 2) ясно. 

ѳхргѳміо, бпів,/. [ехргіто] выдавли¬ 
ваніе, выраженіе. 

ѳхргемив, рагіср. гл. ехргіто; 2) оф\ 
выразительный, іта#о; Ь) ясный, 
яввыЙ, тевіі(ра, іпбісіа; с) внятный, 
ѵегЬа; иногда = слишкомъ рѣзко 
произнесенный: Іііегае поп егапі ех- 
ргеввае. 

ехргіто» ргеаві, ргеааит, 8. [ргето] 
1) выжимать, выдавливать, апссшп; 
отт. ігор. а) вынуждать, е. ресопіат 
аЬ аіщпо, сопГеваюпет аіісш, у кого; 
е. у о сет, добиться слова, заставить 
кого говорить; ехргеваі, оі ве^агеі, 
принудилъ — ; сиг іи іп ішіісіо ех- 
ргітів, диск! поп йі іп сатро (доби¬ 
ваешься); Ь) е. ѵегЬа, Іііегаа, внятно 
произносить, выговаривать; 2) изоб¬ 
ражать, Йртгаа, Негсиіет, вітаіасга 
ех аиго; ігор. а) изображать, описы¬ 
вать, е. тогев, Ьеііит; Ь) выражать, 
е. аіщиіб Ьаііпе; отт. = переводить, 
е. тегЬшп тегЪо, аіщиіб аб ѵегЪшп бе 
Огаесів, перов. слово въ слово; с) е. 
аіщпіб ітііапбо, ітііаііопе, предста¬ 
вить, изобразить что подражая; Шіив 
е. тііат еі сопвиеіибіпет раігіа = 
жизнь сына представляетъ какъ-бы 
копію съ жнзнн отца; 8) давить 
вверхъ, адпат тасЬіпаііопіЪпа; отт. 
— поднимать, іштеа. 

ехргоЪг&Ііо, бпів, /. [ехргоЬго] попре- 
каніе, дѣланіе упрековъ. 

ехргоЪгаіог, бгів, т. и -ігіх, Ісіа, /. 
[ехргоЬго] попрекатель, -ница. 

ехргоЬго, 1. [ех-ргоЪгат] укорять, 
упрекать, е. аЛісиі ѵіііа, кого за = ; 
е. оГйсіа виа, попрекать кого, колоть 
кому глаза своими услугами, 

ех-ргото, рготраі, рготріит, 8. 1) 
вынимать, выкладывать, аіщпіб,ро& 
е. тосев, издавать — ; 2) ігор. обна¬ 
руживать, выказывать, е. обішп, 
сгибеіііаіет, ѵіт е^иепііае; Ъ) вы¬ 
сказывать, открывать, вепіепііат; е. 
^шб вепііав; ехрготіі, іп адго иио 
герегіпш евве. 

ехриртаЪШа, е, оф\ [ехрп^по] пре¬ 
одолимый, побѣдимыЙ. 

ѳхродпапв, рагір. гл. ехрпрю; 2) аф\ 
(роёі.) сильный, сильно дѣйствующій, 
ехра&папііог ЪегЪа. 

ехрпвпОДо, бпів, /. [ехри^по] завое¬ 
ваніе, взятіе приступомъ, завладѣніе, 

ѳхривпаіог, бгів, т. [ехри^по] завое¬ 
ватель, игЬів. 

ехриртах, асів, оф. = ехри^папв, 2. 
ѳх-рихпо, 1. завоевывать, брать си¬ 

лою: а) брать приступомъ, игЬет, 
савіеііит; Ь) завладѣть, игЬет оЪаі- 
біопе, патет; с) одолѣвать, побѣж¬ 
дать, аіщпов; іатев е. оЪвеаэов = 
голодъ заставилъ осажденныхъ сдать¬ 
ся; ігор. е. регііпасіат аііссцов; ех- 
рп#паіив ргесіЬив. 

ѳхриізіо» бпів, /. [ехреііоі изгнаніе, 
ѳхриівог, бгів, ж. и -Іігіх, Ісів, /. 

[ехреііо] нзгнатель, -ннца. 
ехриівив, рагіср. гл. ехреііо. 
ех-ровдо, пхі, псіиш, 8. 1) вычеркж- 
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ватъ, потен; 2) ігор. а) удалять, 
аіциет; Ь) ревизовать, сіесагіая. 

вхрпгяо, 1. 1) вычищать, очищать, 
аіщпісі; ігор. е. веппопет; Ь) роёі. 
е. аіщшй = вылечить кого; 2) ігор. 
оправдывать, сопаііішп; е. вѳ аііспі, 
взвиниться передъ кѣмъ, 

ѳх-рціо, 1. 1) подчищать; 2) ігор. 
разбирать, постигать, диі<1 ешп а 
іапіа віогіа аѵосагіі, ехрпіаге поп 
роввшп. 

ВхцоШае» см. ЕшцШІаѳ. 
ехцоіго, віѵі, зПшп, 8. [ех-диаего] 
выискивать; ігор. а) стараться 
узнать, вывѣдывать, вепіепііав, ііег, 
аіщиій аЬ (еі) аіщцо; Ъ) ивслѣдо- 
вать, сапвав, іасіа аНсщпя; с) при- 
выдумывать, Ьопогѳв аііспі, Шіасіав; 
І) требовать, ожидать, Ьаес ехдоіго 
а Отаесія. 

ѳхаиівіѣѳ, а&о. [ехдпівіШв] 1) изыс¬ 
канно, тщательно; 2)# отмѣнно, от¬ 
лично. 

вхциіиіішп, і, п. [ехдпіго] изслѣдо¬ 
ваніе. 

вхцаівііпв, рагіср. «л. ѳхяаіго; 2) аф\ 
тщательный, изысканный, ех^піяШпя 
<іісеп<1і допов; тшкШіа е. пиша; Ь) 
отмѣнный, отличный, іпдопіит, агв, 
та^іаіег. 

ех-ваогШоо, I. приносить жертву, 
жертвовать. 

ѳх-ваѳѵіо, 4. перестать свирѣпство¬ 
вать, шуігѣть. 

вх-в&п&иів, е, оф\ 1) безкровный, 
опт. = а) блѣдный; Ь) ігор. вялый, 
огаііо а; 2) роёі. причиняющій блѣд¬ 
ность, сшпіпшп е. 

ѳх-вагоіо, вагзі, аагішв, 4. 1) почи- 
нивать, исправлять; 2) ігор. замѣ¬ 
нять, возвращать, вознаграждать, аіі- 
4ПІСІ аіііа геЬпа, ашпріот. 

ѳх-ваЙо, 1. насытить; ігор. совершенно 
удовлетворить, аііцпет. 

ѳхваіцг&ЪиІв, е, аф\ [ехваіиго] насы- 
ТИМЫЙ. 

ех-ваійго, 1* = ехв&ііо. 
ехвоепсіо, см. ѳвоѳпсіо. 
ѳхвоепвіо, 5пі8, /. [ех-асапбо] схожде¬ 
ніе съ корабля, выходъ на берегъ; 
е. Гасеге, высаживаться, приставать 
къ берегу. 

ѳхвсепвие, см. ѳаоепяив. 
ѳх-ѳоіпсіо, всісіі, ясіавшп, 8. истреблять, 
уничтожать, Ьояіет, пгЬепь 

ѳхвсгѳШо, бпія, /. [ехясгео] выхарки¬ 
ваніе, выплевываніе, 

ех-вогѳо, 1. выхаркивать, выплевы¬ 
вать. 

ех-вогіЬо, ясгіряі, ясгіріпт, 8. 1) вы¬ 
писывать, ѵѳгвая ѳх сотоѳ<1іа; 2) 
писать копію, копировать, іта^іпея. 

ох-яопіро, всоіраі, всиіріпт, 8. 1) вы¬ 
рѣзывать, высѣкать, аішиіасгит е 
диегси; ігор. выработывать; 2) вы¬ 
скабливать. 

ех-вёоо, яесоі, весішп, 1. вырѣзывать, 
Ііддоат, тіііовая рагіев; ігор. е. 
^шпа8 сарШ тегсебев, извлекать изъ 
капитала по 5% въ мѣсяцъ. 

ѳхвеогаЪШв, е, аф\ [ехвесгог] 1) до¬ 
стойный проклятія, гнусный, гея; 
2) проклинающій, содержащій про¬ 
клятіе, сагтеп; Ь) страшный, ужас¬ 
ный, оШшп. 

ехвеолШо, бпія, /. [ехвесгог] 1) про- 
клинаніе, проклятіе; 2) торжествен¬ 
ная клятва (сопряженная съ прок, за 
нарушеніе). 

ѳхвѳег&йав, рагіср. іл. ехвесгог; 2) 
аф. проклятый, гнусный, ужасный, 

ѳхввогог, йероп. 1. [ех-васгит] 1) про¬ 
клинать, аІЬщет, сопвіііа аіісщив; 
2) клясться (проклиная того, кто на¬ 
рушитъ клятву) сіѵііая ехвесгаіа. 

ѳхвеоііо, опія, /. [ехяѳео] вырѣзы¬ 
ваніе. 

ѳхаѳоіШо, опів, /. [ехаециог] испол¬ 
неніе, педоШ; отт. а) е. Вугіае, 
управленіе Сиріею; Ъ) исполненіе при¬ 
говора, взысканіе. 

ѳхвеойіог, 5гія, т. [ехяе4пог] 1) испол¬ 
нитель; 2) мститель, ойепвагшп. 

ѳхвѳдиіаѳ, агит, /. [еxяе^ао^] 1) по¬ 
хороны, погребальная процессія; рго- 
аеяиі еxяе^ша8 іцпегів, провожать 
покойника; 2) = смертные останки, 
яереііге ехвѳдшая аіісщив. 

ѳхведиШів, е, аф*. [ехвеяиіае] похо¬ 
ронный, погребальный, сагтеп» 

ѳх-яѳяиог, диіЦив и сіИия я., 8. 1) 
преслѣдовать, аіщиет Гегго еі ідоі; 
отт. ігор. а) (преслѣдовать кого 
за —) наказывать, мстить, ііцигіая, 
за обиды; е. дига тіоіаіа, йоіогет; 
е. упя винт, стоять за свое право, 
искать правосудія; Ь) приводить въ 
исполненіе, исполнять, совершать, 
е. педоііит, тапйаіа, ііег, ясеіия; 
с) вы-пріискивать, разузнавать, е. 
а1щиі<1 со#іІап(1о, е. аіі^иісі ^пае- 
гешіо; <і) излагать, разсказывать, 
е. аіщаій уегЪія, Ьаес соріояіпя; е. 
потоп, питегшп, сказать —; 2 = 
слѣдовать; е. іи дот аіісц}пя, бѣжать 
въ слѣдъ за кѣмъ; ігор. в. аеіегпііа- 
іеш, стремиться къ — ; е. іаіот, поко¬ 
риться судьбѣ. 

ѳх-аёго, гпі, гішп, 8. 1) выставлять, 
высовывать, е. Ііпдоат; Ъ) обнажать 
е. ЪгасЬіа, Ьшпегоя; 2) -ігор. пока¬ 
зывать, обнаруживать, а. яесгеіа 
тепііа. 

ѳхвегіо, 1* [ехяего] высовывать. 
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ѳх-віЪИо, 1. освистывать, шикая осмѣи¬ 
вать, Ызігіопет. 

ех-зіооо, X. вы-осушмвать. 
ѳхаіоо, 1. = ехаесо, 1. 
ѲХ-8І&ПО, 1. записывать, отмѣчать. 
ех-аШо, ііиі, — 4. 1) выскакивать, 

Гог аз; 2) вскакивать, <3е зеііа. 
бхаШит, и ехПйш, іі, п. [ех-зоіит] 

1) удаленіе изъ отечества: 2) добро¬ 
вольное; Ь) (наказаніе) = изгнаніе, 
заточеніе, ссылка; 2) (Тас.) ріигаі. 
• изгнанники. 

ѲХ-аівіо, аіііі, — 8. 1) выступать, вы¬ 
ходить, показываться, являться; 2) 
ігор. возникать, Ъос Іосо е. 4иаевііо; 
Ъеііиш е.; іпіег еов е. сопігоѵегвіа; 
Ь) дѣлаться, ех атісів іпітісі ех- 
8івіпп1; с) показываться, обнаружи¬ 
ваться, іаіів еіочиепііа іп петіпе е. 

ехвоіеѣов = ехоіеіив. 
ѳх-воіѵо, §о1?і, воШіпт, 8. 1) развязы¬ 

вать, распутывать, гевііт; Ь) (Тас) 
е. ЪгасЪіа (тепаз) «= открыть кровь; 
2) ігор. в. аііяиет гс аіщиа, освобо¬ 
дить, избавить кого отъ —: е. аіі- 
^пет сигіз, роепй, аеге аііепо, зе 
осспраііопіЪив; Ь) прекращать, е. 
теіит, іатвт; е. оЪвШопет, снять 
осаду; с) = заплатить, аіцпіб аііспі; 
е. аез аііешіт, потен, а. долгъ, е. 
вг&ііат, Ъепейсіа, отплатить, воздать 
за благодѣянія; е. роепаз (запл. пе¬ 
ню =) быть наказаннымъ; й) испол¬ 
нять, е. рготівза, Йбет, обѣщаніе; е. 
дн^пгапашп, ѵоіит. 

ехвотпів, е, аф. [ех-зотпнз] безсон¬ 
ный, бодрый. 

ех-вогЪѳо, Ъпі, = 2. 1) выхлебывать, 
выпивать; Ь) Ігор. проглатывать, по¬ 
глощать; е. рг&есіаз, прибрать къ 
руканъ добычу; е. Дшісиііаіев = 
переносить непріятности; 2) высасы¬ 
вать. 

ѲХ-80Г8, іів, аф. 1) не принимающій 
участія, непричастный, е. атісіііае, 
спірае; 2) неподлежащій жребію, 
дасапі Аепеае едшзт ехвогіет; Ь) 
особенный, чрезвычайный, Ьопог е. 

ѳх-8раі1ог, йсроп. Ь 1) уклоняться отъ 
пути, мчаться въ сторону отъ дороги, 
е^ш ехвраііапіиг; Ъ) ігор. отступать 
(отъ главн. предмета рѣчи); 2) расши¬ 
ряться, Яитеп ѳ. разливается, высту¬ 
паетъ изъ береговъ. 

ѳхвреоШіо, бпіз,/. [ехвресіо] ожида¬ 
ніе; иногда = надежда или опасеніе, 
см. ехвресіо. 

ѳхврѳоШод, рагіср. гл. ехвресіо; 2) 
аф. желанный, пріятный, 

ех-ереаіо, 1. ждать, ожидать, аіщиѳт, 
аіщоіб аЬ аіщио; ехвресіатов іат Ьо- 
па 4пат таіа (слѣдое. иногда = съ 

нетерпѣніемъ ожидать, надѣяться, 
или — со страхомъ ожидать, опи¬ 
саться). 

ехврег&о, зі, вит, 8. [ех-зраг^о] 1) вы- 
разсьшать; 2) опрыскивать, забрыз¬ 
гивать, Іітша ваше. 

ѳх-врѳв, аф. безнадежный, лишенный 
надежды. 

ѳхвріг&Ио, бпіз, /. [ехвріго] испареніе, 
іеггае. 

ех-вріго, 1. 1) выдувать, выдыхать, 
испускать, Яаттат ресіоге; е. апі- 
тат, испустить духъ; ошт. ехзрігаге 
= умереть; 2) роН. = вырываться, 
уів ѵепіогит е. сиріепз. 

ех-еріѳпсіѳвоо, псіоі, — 8.1) начинать 
блистать, просвѣчивать; 2) ігор. вы¬ 
казывать себя, отличаться. 

ѳх-вроІІо, 1. ограбить, іапа аЦпе <іо- 
то8; ігор. е. отпет Ьопогет еі Ш#ш- 
іаіет Саезагів, отнять у Цезаря, ли¬ 
шить Ц. — ;*е. аіідпеш ге аіщпа, ли¬ 
шить кого чего-н. 

ѳх-0рио, пі, Піат, 8. выплевывать, 
иэвергать. 

ех-еіегпо, 1. сильно испугать, пора¬ 
зить ужасомъ, аіщиет. 

ѳх-віітиіаіог, бгіз, т. подстрекатель, 
поджигатель, возмутитель. 

ѳх-віішйіо, 1. подстрекать, поджм- 
гать, побуждать, аіщиет апітов. 

ѳхвіідоііо, бпів,/. [ехзіів^ио] уничто¬ 
женіе, истребленіе. 

ехвііпоіог, бгіз, т. [ехіііп^ио] 1) га¬ 
ситель, тушитель; 2) ігор. прекрати» 
тсль, истребитель. 

ѳхвііпрто, вііпхі, зііпсіит, 8. 1) га¬ 
сить, тушить, ідает, іпсепШалц 2) 
ігор. подавлять, прекращать, уничто¬ 
жать, Ьеііпт сіѵііе, ігат, врет; е. аі- 
ііт, утолить жажду, е. аііяпет, умер¬ 
твить кого, ех8іш$ш тогЬо, тиіпеге, 
умереть отъ —; Ь) смарывать, сти¬ 
рать (написанное), ігор. предавать 
забвенію. 

ѳхвіігро, 1. [ех-віігрз] вырывать съ 
корнемъ, агЪогепц ігор. мсхоренять, 
■строблять. 

ѳх-8іо, зіііі, зШшп, 1. 1) торчать, вы¬ 
даваться, Іеггпт ехзіаі ае ресіоге; 
тііііез сарііе ех а^аа ехзіапі = сто¬ 

ять въ водѣ по шею; 2) быть, суще¬ 
ствовать, ехзіапі ерізіоіае, ІіЬгі, есть 
письма, книги; поп ехзіаі аііпз; ѵезіі- 
$іа, тегііа ехзіапі. 

ѳхвігооііо, бпів, / [ехзілю] возведе¬ 
ніе, построеніе. 

ех-вігоо, зігохі, зіпісішп, 8. 1) взгро¬ 
моздить, нагромоздить, топіез, асег- 
ѵшп; е. біѵіііаз, накопить б.; е. теп- 
еаз ериііа, (ІаріЬоз, уставить столы 
множествомъ блюдъ; 2) чаще — воз- 
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вест*, соорудить, выстроить, іштіш, 
верпісгшп, тіііат; ігор. е. бівсірііпат. 

ѳх-висоив, аф. безсонный; ігор. сухой, 
вялый. 

ех-васіо, 1. 1) выпотѣть; (гор. потѣть, 
трудиться надъ чѣмъ, въ потѣ лица, 
съ большимъ трудомъ дѣлать, совер¬ 
шатъ, е. аіщиіб; 2) »п(гаял. пбтомъ 
выходить, ехвабаі ѣашог. 

ех-ви&о, хі, сіит, 8. высасывать, 
ехвиі или ѳхиі, Шіз, сотт. [ех-воіот] 
удалившійся изъ отечества (добро¬ 
вольно) или изгнанный, изгнанникъ; 
ігор. е. тепіів, лишенный ума. 

ѳхвиіо, 1. [ехвиі] жить внѣ отечества,* 
въ изгнаніи, быть изгнанникомъ, 

ехвиііаЬшкішз, аф. [ехвиію] прыгаю¬ 
щій отъ радости, внѣ себя отъ р. 

ехвиіі&пв, рагіср. гл. ехвиііо; 2) аф. 
рѣзвый, необузданный; Ь) тегЬшп е. 
слово, состоящее изъ короткихъ сло¬ 
говъ. 

ѳхвиііапіѳг, айѵ. [ехвиііапв] рѣзво, 
необузданно.' 

ехиііайо, бпів, /. [ехвиііо] дрыганіе; 
ігор. рѣзвость, веселость, большая 
радость. 

ехвиШт, айѵ. [ехвіііо] вспрыгивая, 
ехвиііо, 1. [ехаіііо] 1) прыгать, ска¬ 

кать, ѵасса е. іп ЬегЬів; Ъ) роН. о мо¬ 
ргь: волноваться; 2) ігор. радоваться, 
восхищаться, е. ѵісіогіА; е. іп гиіпів 
аііеиіз; е. Іаеііііѣ, ^аибіо, быть внѣ 
себя отъ радости; Ъ) хвастаться, ки¬ 
читься, (Ігаесі ехвиііапі, ^иоб—; Нап- 
піЬаІет ехвиііапіеш раііепііа виа тоі- 
ІіеЬаІ; с) (о ріьчм) свободно распро¬ 
страняться, (объ ораторѣ) не стѣсняя 
себя предаваться многословію, веле¬ 
рѣчію, сатрив іп ^ао ог&ііо е. роввіі; 
ѢетовіЪепев е. аибасіив іп іііів. 

ехвирѳгаЪШв, е, аф. [ехвирего] пре¬ 
одолимый. 

ехвирѳгапііа, ае, / [ехвирего] пре¬ 
восходство. 

ехвирегаііо, бпів, /. [ехвирего] пре¬ 
увеличеніе. 

ех-вирёго, I. 1) ігапз. и іпігапз. быть 
выше, превышать, выдаваться; ігор. 
превосходить, е. аІЦает ітрибепіій, 
вирегЪіѣ; Ъ) преодолѣвать, побѣждать, 
аіщиіб, аіщиет; 2) (галл, переходить, 
е. ^а^пт, ашпет. 

ехвигсіо, ѣ [вигбив] дѣлать глухшгь, 
оглушать; ігор. притуплять, 

ех-вигдо, виггехі, виггесшт, 8. вста¬ 
вать, подниматься; ігор. а) возра¬ 
стать, увеличиваться, Кота е. аебі- 
йсііз; Ь) о-поправляться, гевриЫіса е. 

ехвивоііаііо, бпів,/. [ехвивсііо] воз¬ 
бужденіе вниманія. 

ех-вивоііо, 1. 1) будитъ, аіщпет; 2) 

(гор. про-возбуждать, поощрять, апі- 
пшт; Ь) раздувать, Яатташ. 

ѳхіа, бгит, п. внутренности, потроха 
(особл. сердце, лёгкія, печень). 

ех-і&Ъѳвоо, іаЬиі, — 8. 1) худѣть, 
чахнуть; 2) ігор. пропадать, исчезать, 

ехіѳтріо, аЛѵ. [ех-іешрпіит, Іешрив] 
тотчасъ, неиедленно. 

ехіѳшрогаіів, е, аф. [ех-іетрпв] 1) 
къ импровизаціи относящійся, Гасоі- 
Іав е.; 2) сочиненный, произнесенный 
безъ приготовленія, огаііо е. 

ех-іепсіо, пбі, піит или пвиш, 8. 1) 
про-растягивать, ЬгасЬіит, бі^ііов; Ь) 
въ яз. военн. растягивать въ линію; с) 
роеі. е. аіщиет агеп&, повергнуть, по¬ 
ложить кого на мѣстѣ; ф е. ѵігев, на¬ 
прягать силы; е. ее вирга ѵігев, тру¬ 
диться сверхъ силъ; е. ее іішегіЬиа 
или е. ііег = идти Форсированнымъ 
маршемъ, ускорить переходъ; 2) рас¬ 
пространять, і^пів ехіепбііиг; ігор. е. 
по шеи іи иііітав Іеггав, сдѣлать имя 
извѣстнымъ въ самыхъ отдаленныхъ 
странахъ; Ь) простирать, сирібііав 
Іоппіи а ехіепбііиг; е. врет іп АГгісаш 
дшщие; 3) увеличивать, расширять, 
е. а#гов; ігор. е. спрібіШет ^Іогіае; 4) 
продолжать, продлить, е. ри^пат аа 
посіеш, Іешрив ераіагит. 

ѳхіепнин или ѳхіѳпіив, рагіср. и. ѳх- 
Іепбо; 2) оф\ растянутый, простран¬ 
ный, обширный, с&віга, аіадпа. 

ехіепшііо, бпів, /. [ѳхіепио] утоне¬ 
ніе; ігор. умаленіе, ослабленіе, 

ехіѳпи&іив, рагіср. гл. ехіепио; 2) аф. 
тонкій, неплотный; Ь) малый, незна¬ 
чительный, слабый. 

вх-іепио, 1. 1) утонять, убавлять тол¬ 
щины, широты; е. Іі^пит; 2) умень¬ 
шать, умалять, ослаблять, е. вишріив, 
врет, шпат, ѵігев. 

ѲХІег или ѳхіегив, а, ит, аф\ [сотр. 
ехіёгіог, вирсгі. ехІгЗтив и ехіітив] 
находящійся внѣ: 1) внѣшній, на¬ 
ружный, ехіегіогев пшпіііопев; повіів 
ехіегіог, внѣ города (орров. находя¬ 
щійся въ самомъ городѣ); 2) чуже¬ 
земный, иностранный, ехіегае &еп(ев, 
паііопев, сіѵііаіев; ехіегі, иностран¬ 
цы; 8) ехігешиа, крайній, послѣдній: 
а) (л пространствѣ) е. оррібит; іп 
ехігета ерівіоіа, ехігето ІіЬго = въ 
концѣ письма, въ концѣ книги; аб 
ехігетшп, до конца (см. Ь.)} Ь) (во 
времени) тепвів е.; е. бпів ѵііае; ех¬ 
ігето аппо, иъ концѣ года; ехігѳтит, 
і, п. конецъ: ехігетпт Ыетія, аевіа- 
іів; отт. аб ехігетшп и ехігето = 
айѵ. наконецъ, подъ конецъ; ѳхіге- 
тит, айѵ. въ послѣдній разъ; с) = 
чрезвычайный, величайшій, ехігета 
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іатев; ехігетшп Ьопогшп, таіогпт, 
велич. добро, зло; регѵепіит егаі &<і 
ехігепшт, до крайности; іп ехіг. впів 
геЪив, въ величайшей опасности, въ 
крайности, въ крайней нуждѣ; б) =: 
послѣдній, самый простой, самый ху¬ 
дой, Ъапб Ьіртгит ехігетив; е. іп#ѳ- 
піит, вогв. 

ѲХ-іѳгёЪго, 1. высяерливать, выбура¬ 
вливать. 

ѳх-іегдоо, ві, ват, 2. вы-обтирать, е. 
ташів; ігор. е. Гапшп = равграбнть 
храмъ. 

ѳхіегіог, см. ѳхіег, 1. 
ѳх-іѳгтіпо, 1. 1) выгонять, изгонять, 

е. аіщиет (ех) игЪе; 2) ігор. удалять, 
устранять, е. аисіогііаіет вепаіив в 
сіѵііаіе; е. ^иаѳ8^іопев Шав. 

ѲХІѲГПО, СМ. ѲХ8ІѲГПО. 
ѳхіегпив, аф\ 1) находящійся внѣ, 

внѣшній, гев ехіегпае, Ъоаа е.; Ъовіів 
е., н. внѣ предѣловъ государства, 
орро8. іпіегпив; 2) чужестранный, по¬ 
сторонній, е. аихіііа; ехіегпив, і, т. 
посторонній, чужой или иноземецъ; 
роёі. ашог е. любовь къ посторонне¬ 
му; 8) (Тас) ехіегпа, огпш, непріяз¬ 
ненныя дѣйствія, вражда, тоіігі е. 

ѲХ-Іего, ігіѵі, ігііит, 8. 1) вытирать; 
треніемъ извлекать, удалять, выда¬ 
вливать, е. $гапа ех врісіз; 2) вс-рас- 
таптывать, раздавливать, е. піѵев, 
Ьото ехігііив рошіеге; е. сіЬит, раз¬ 
жевать пищу. 

ѳх-іеггѳо, іеггиі, іегпіпт, 2. 1) испу- 
гивать, ехіеггііпв вошпо, поднятый 
отъ сна испугомъ; 2) перепугать, при¬ 
вести въ ужасъ, поразить, шііііев ге- 
репііпо ітреіп. 

ѳхіѳгив, см. ехіег. 
ѳх-іегваи, см. ѳхіег^ѳо. 
ех-Нтѳвоо, тиі, — 8. испугаться, 
страшиться, весьма бояться, аіідпіб, 
бе ге аіщиа. 

ѳхіітив, см. ехіег. 
ѲХІІП^ТІО, СМ. ѲХ8ІІП&ПО. 
ѳхілврех, ісів, т. [ехіа-вресіо] пред¬ 

сказывающій по внутренностямъ жи¬ 
вотныхъ, приносимыхъ въ жертву, 

ѳхііврісіит, іі, п. [ехііврех] разсма¬ 
триваніе внутренностей жертвен¬ 
ныхъ животныхъ н предсказываніе 
по нимъ. 

ѳхіо, 1. = ехвіо, I. 
ѳх-іоііо,-8. поднимать, сарпі, аіі- 

^ист іп тпгит; ігор. е. апітов, обо¬ 
дриться, заноситься; е. аііспі апітов, 
внушить кому бодрость; ожт. ехіоі- 
Іеге = а) ободрять, аі^иет; Ь) под¬ 
нимать, возвышать, Гогіппа е. аіі- 
^иет; е. аіі^иет ІаибіЪпв, аійрііб тег- 
Ъів и (аЬ80І.) ехіоііеге = выхвалять, 

прославлять; е. аіщпет іп (аб) сое- 
Іит, превозносить кого до небесъ; ѳ. 
аі^піб іа ша^ав, преувеличивать что- 
н.; с) (Тас.) украшать, Ьогіов. 

ех-іоічаѳо, іогві, іогішп, 2. (собств. 
вывёртывать) 1) вырывать, исторгать, 
в. агта аііспі ши е. (бе) тапіЬпв аіі- 
си^иа; ігор. е. ресипіат аЪ аіцио, вы¬ 
нудить у кого денегъ; е. аііспі егго- 
геш—вывести кого изъ заблужденія; 
е. ѵегііаіет, добиться истины; ехіог- 
вівіі, иі Гаіегег, насильно заставилъ 
меня признаться; 2) вывих&ть; отт. 
= подвергать пыткѣ, истязать, аіі- 
^I1ет. 

ѲХІоггів, е, оф\ [ех-іегга?] изгнанный, 
ехіга, 1) ргаер. а) внѣ, е. ргоѵіпсіат, 

огбіпега; е. регісиіат евве; Ь) кромѣ, 
исключая, е. бисет геіщпі гарасев; 
е. ^осит, кромѣ шутокъ; 2) аЛѵ. из¬ 
внѣ, снаружи, ^пае ехіга вппі; сошр. 
ехіегіив; Ь) е. диат ві, развѣ только 
когда. 

бХ-іг&Ьо, хі, сіит, 8. І) вытаскивать, 
извлекать, вынимать, іеішп бе тоіпе- 
ге, е согроге; ігор. е. аІЦиет ех ре- 
гісиіо, избавить кого отъ опасности; 
е. аіщиіб іп Іисет, обнаружить, сдѣ¬ 
лать извѣстнымъ; 2) заставлять, вы¬ 
ходить, выводить, аіщиет ті іп ри- 
Ыіспт; е. соріав е іаЪегпасиІів іп 
асіет; Ь) ігор. удалять—уничтожать, 
е. еггогет, геіідіопет ех апітіа; 8) 
проволакивать, тянуть, длить, е. гет 
бісепбо, е. Ъеііит іп іегііот аппшп; 
е. вотпат іп біет; е. аіщает, задер¬ 
живать, обманывать кого обѣщанія¬ 
ми; Ь) проводить, употреблять все 
время, е. аевіаіет яіпе иііо еіГесіп; е. 
ілбиига бівриіаііопіЪив. 

ѳхігапеиз, аф. [ехіга] внѣшній, по¬ 
сторонній, гев, огпатепіа; зиЪяі. ех- 
ігапепв, еі, т. = а) посторонній, чу¬ 
жой; Ь) иностранецъ, 

ѳхіта-опііпагіав, аф\ экстренный, 
необыкновенный, чрезвычайный, іт- 
регіат, Ьопог; е. соЬогіев, отбор¬ 
ныя к. 

ѲхСг&гіав, аф\ [ехіга] 1) находящійся 
внѣ, внѣшній, гев, Іпх; 2) посторон¬ 
ній, чужой, Ьото. 

ѲХІгѳтІІав, 5іів,/. [ехігетпа] 1) край¬ 
ность, оконечность, предѣлъ; 2) пе¬ 
риферія, окружность, 

ехігетив, см. ѳхіег, 8. 
ѲХігіоо, 1. [ех-ігісае] 1) выпутывать, 

е. сеггат ріа^ів; 2) ігор. пріискивать, 
доставать, доставлять, патов, тегсе- 
бет; піЬі] е. бе аіщао, не доставлять 
никакихъ извѣстій о комъ; Ь) устрон- 
вать, приготовлять, піЬіІ ѳ.; е. воіи- 
ііоиет. 



ІаЬег ехМпвеоп» 

ѳхігіпвбств, адл. [ехіга] извнѣ, сна¬ 
ружи. 

вгігііѵш, см. ѳхіего. 
ѳх-іпісіо, Ігазі, Ігдвшп, 8. выталки¬ 
вать, выгонять, аІЦиет <іото, іог&в; 
е. тегсев, сбыть <гь рукъ товары; е. 
шаге, удержать напоръ м. (посред¬ 
ствомъ плотины н проч.), 

ѳхігпо, 8. вм. ехвіхао. 
ех-іаЪёго, 1. [ІиЬег] 1) вздуваться, по¬ 
дыматься; 2) ігапз. вспучивать, по¬ 
дымать. 

ѳхіиіі, см. ѳЯѳго. 
ех-ішпѳвоо,-8. вздуваться, пух¬ 
нуть. 

ехйшша — ехгіпшв, см. ѳхіег. 
ѳх-ішкіо, іЫі, ІОашп, 8. (собств. вы¬ 
бивать) 1) выковывать, выдѣлывать, 
изготовлять, е. алсіііа; ігор. е. ІіЬгиш, 
съ большимъ трудомъ сочинить к.; Ъ) 
съ трудомъ приготовлять, доставлять, 
аіісиі аіі^иі^; с) вынуждать, доби¬ 
ваться, аіідпісі ргесіЬпя; 2) выталки¬ 
вать, выгонять; ігор. удалять, уни¬ 
чтожать, ІаЬог е. ?ааіі<Ііа. 

ех-іпгЪо, 1* 1) выталкивать, вы-изго¬ 
нять, аііциет (ех) ае<ИЬпа, ргоѵіпсій; 
2) ігор. удалять, уничтожать, е. ех 
апішо аедгишііпеіп; е. врет; Ъ) встре¬ 
воживать; е. тепіет, сбить съ толку, 
привести въ замѣшательство. 

ѲХ-иЪёго, 1. [пЬег] 1) іпЬгапз. въ изо¬ 
биліи выходить, появляться; Ь) из¬ 
обиловать; 2) ігапвіі. въ изобиліи про¬ 
изводить, 

ѳхиі, см. ѳхвиі. 
ѳх-иіоѳго, 1. причинять нарывы, на¬ 
гноеніе; ігор. а) ухудшить, усилить, 
портить, е. еа, диае вапаге педиѳав; 
е. (іоіогев; гев ехиісег&і&е аЬ ірво ге- 
$е; Ь) огорчать, раздражать, е. апі- 
тшп аіісціив; ігй ехиісегаіі апіті. 

ѳхиіо, см. ѳхвиіо. 
ѳхиіь-, см. вхвиН-. 
ѳх-иіиіо, 1. завывать; рагіср. ехпіоіа- 
Ші=а) ас*, завывшій; Ь) разе, воемъ, 
рыданіемъ призванный. 

вхшнІЗДіо, бпів, /. [ехипёо] разлитіе. 
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ех-шніо, 1. 1) вз-переливаться, разли¬ 
ваться; ігор. преизобиловать; 2) въ 
изобиліи вы-нстекать, стог е. Іггшоо; 
ігор. е^пепііа е. ех рІигіЪпв агіі- 
Ьив. 

ѳхио, иі, аіит, 8. 1) снимать, скидать, 
е. ѵевіет, атісоіит, рЬагеІгат Ьитв- 
го; роёі. ехиііиг сотиа, скидаетъ, 
бросаетъ рога; Ь) ігор. оставлять, от¬ 
казываться отъ — : е. апіЦиов тогез, 
сирЫтет; е. отпет Ьитапіеаіет (см. 
е. Ьотіпет ех Ьотіпе, 2. Ь); е. іп^ит, 
свернуть съ себя иго; е. та^івігпт, 
отдѣляться отъ —; роёі. е. расет, 6- 
бет, нарушить — ; е. апіт&ш, уме¬ 
реть; с) е. аіісиі аіщиіё, отнять у ко¬ 
го что: е. аіісиі сііреит; ігор. е. аіісиі 
аіщшй ех апіто = разувѣрить кого 
въ чемъ; д,) ѳ. аіщпет ге аіщиа, ли¬ 

шить кого чего, отнять у кого что: 
е. Ьовіеш савігів, агтів; е. аіщиет 
аѵііів Ьопів; (аЪвоІ.) Ьерісіиа ехиіив, 
лишенный всего; 2) вытаскивать; из¬ 
влекать, выяииать, е. іеіиш е ѵиіпеге, 
тѳтЬга реІІіЬив; е. Іасегіоз = обна¬ 
жить —; ігор. е. ве ех Іадпеів, вы¬ 
путаться изъ сѣтей; е. ве уи&о, осво¬ 
бодиться изъ-подъ ига; е. Ьотіпет 
ех Ьотіпе, отречься отъ всѣхъ чело¬ 
вѣческихъ чувствъ. 

ех-игдоо,-2. выжимать. 
ѳхиг&о, 3. въ нѣкот. изд. вм. ехвиг^а 
ѲХ-йго, ивві, ивіит, 8.1) выжигать, аіі- 
Чпі<1; 2) сожигать, аіідиет тіѵит, сіав- 
вет; Ъ) ігор. мучнть, сига, аііів те ѳ. 
8) высушивать, воі е. а^гов, тевіі^іа; 
е. раіийет; 4) истреблять, переѣдать, 
ѵепепит е. Гетіт. 

ехивМо, бпів, /. [ехиго] 1) сожженіе; 
2) е. аоііа, зной, 

ехиіав, рагіср. %л. ехпо. 
ехйѵі&б, 5гит, /. [ехио] то, что ски¬ 
нуто, снято, отнято: 1) одежда, ору¬ 
жіе, особл. отнят, у непріятеля, до¬ 
быча; е. паѵішп или п&иіісае, носы 
корабельные, отнят, у непріят.; 2) ко¬ 
жа съ животнаго, шкура, Іеопів; особл. 
змѣиный спускъ, лнновищѳ. 

р 
&Ь&, ае, /. бобъ. 
ГЬЪйІіа, е, оф. [ГаЪа] бобовый. 
РаЬ&гів, ів, т. притокъ р. Тибра въ 

землѣ сабинской. 
ГаЪеШц ае, /. [сістгп. отъ іаЪаІа] 1) не¬ 
большой разсказъ; Ь) сказочка, басен¬ 

ка; 2) небольшая піеса, драматиче¬ 
ское сочиненіе. 

1. ГаЬѳг, Ьгі, ж. художникъ или реме- 
сленвикъ, мастеръ; Г. Іі^пагіпв, сто¬ 
ляръ или плотникъ; І. тагтогів, 
скульпторъ; і. іеггагшз, кузнецъ; І. 
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аѳгагшв или аегів, мѣдникъ, бронзов¬ 
щикъ; ріиг. (аЪгі, огшп, рабочіе, особл. 
при войскѣ, ихъ начальникъ — ргае- 
Іесіав (аЬгшп (— {аЪгогшп). 

2* ГаЬѳг, Ъга, Ъгиш, ад$. искусный, ма¬ 
стерской, отличный. 

Р&Ыив, родовое имя; отт. РаЪіапив, 
и РаЬіив, сиЦ. 

ІЬЪгѳГасіив, искусно сдѣланный. 
ІЬЪгіоа, ае, /. [іаЬег] 1) искусство или 
ремесло (скульптора, кузнеца, столяра 
и проч.); 2) искусное приготовленіе, 
обработка, обдѣлка, С. аегів еі Геггі; 
Ь) устройство, (. тешЬгогшп повіго- 
тт; 3) мастерская, особл. кузница. 

ІЫЬгіо&ііо, ошв, /. [іаЬгісог] изгото¬ 
вленіе, составленіе, устройство. 
ЛЪгіоаіог, бгів, т. [ГаЬгісог] изгото¬ 

витель, мастеръ, художникъ, винов¬ 
никъ; І. типбі, творецъ міра. 

РаЪгіоіив, родовое имя; отт. РаЪгі- 
оіапив и РаЬгіоіои, аф*. 

ГаЬгіоо, (рѣдко) = іаЬгісог, X. 
ЛЬгіоог, Ь йероп. 1) изготовлять, дѣ¬ 
лать, строить, діабіиш, ві#па (статуи), 
паѵев; 2) составлять, образовать, 
тегЪа. 

ІЬЪгіШ, е, оф. [ІаЬег] принадлежащій, 
относящійся къ художнику, ремес¬ 
леннику, художническій, ремеслен¬ 
ническій. 

ІЬЪйІа, ае, /. [іог] 1) молва, толки, Ьа- 
Ъев іаЬпІав игЬів; іаЪиІат Ьегі, іп іа- 
Ъиіів евве, сдѣлаться, быть предме¬ 
томъ толковъ; 2) сказаніе, повѣство¬ 
ваніе; Ь) сказка, басня, (аЪиІів сгебе- 
ге; Г. ае шетЬгів Ьатапів; ргоѵсгЪ. 
Іириа іп іаЬиІа = легокъ на поминѣ; 
8) піеса: трагедія или комедія, баге 
босеге і. = приготовить къ предста¬ 
вленію; І. віаі, сабіі; Ь) (Ногаі.) поэ¬ 
ма, эпопея. 
Мші&гів, е, ад$. [ІаЬпІа] баснословный? 
ГаЪиШог, бгів, т. [ГаЬиІог] 1) разска- 
щнкъ, 2) басенникъ; 3) баснописецъ. 

Г&ЪйІог, I, йероп. разговаривать, бесѣ¬ 
довать, болтать, сит аіцио, іпіег ве. 

ГаЪиІовив, аф\ [ІаЬиІа] баснословный. 
Гасѳвво, віѵі, в Ниш, 8. [Гасіо] 1) рев¬ 
ностно, поспѣшно дѣлать; і. ^зва, ис¬ 

полнить приказ.; І. аііспі псдоііа, на¬ 
дѣлать кому хлопотъ; І. ^осоз, шу¬ 
тить; 2) іпігапв. удаляться, уходить, 
убираться, і. ех игЬе; (асевзе Ьіпс 
СогіпіЬит. 

Яасѳіѳ, а&ѵ. [Іасеіив] мило, забавно. 
ІЬоѳііаѳ, апіт, /. 1) тонкія, милыя 
шутки, остроты; 2) аврегае, асегЬае {. 
— насмѣшки. 

Гасѳіив, аф. 1) милый, тонкій; 2) забав¬ 
ный, веселый. 

ІЬаіѳв, бі, /. 1) наружность, видъ, аіі- 

сцщв; Т. игЪія іпшшіаіа еві; ігор. ріи- 
гев еіочиепііае іп (асіет пп&т, на 
одинъ манеръ, одннакнмъ образомъ; 
Іасіе сопвіііі рпЫісі, подъ видомъ, 
подъ благовиднымъ предлогомъ — ; 
2) лице, Г. е&ге&іа; новее аіщиет бе 
іасіе, знать кого съ лица; Ь) роН. 
красивая наружность, сота б&Ьіі Іа- 
сіет. 

ГасІІѳ, адѵ. [іасіііз] легко, безъ труда, 
{. аіщпіб ебівсеге, &1щиет вирегаге; 
отт. = а) несомнѣнно, безспорно, і. 
ргіпсерв; тіг іоііив вгаесіае (. босііэ- 
вітив; бісепбі агіШсіо І. тісіі отпев; 
Ъ) поп (Ъаиб) І., едва лн, врядъ лн, 
поп і. іп иііо імуогет бііі^епііат со- 
ртотівіі; с) охотно, і. Ьос раііог, йигіі- 
Ііте вит іп тагііітів. 

(ЬсШв, е, ад$. Гіасіо] 1) легкій, нетруд¬ 
ный, гев, беіепвіо; Ьос егаі і. бісіо, 
л. сказать; іп (ех) іасііі = легко; Ь) 
удобный, І. біѵівиі, для раздѣленія; 
іегга і. ресогі; сатрив І. орегі, для 
осадныхъ работъ; с) благопріятный, 
(опила, гев; 2) готовый, легко, охотно 
соглашающійся, расположенный, (. 
Ъеііо, соттегсіо, тогіі; (. аб сопсе- 
бепбшп, уступчивый; Ь) снисходитель¬ 
ный, обходительный, ласковый, Ьото, 
тогев; Ъешдпив еі с) готовый, неза¬ 
трудняющійся, искусный, Г. аб бісеп- 
бпт; (. вегтопе Огаесо, свободно го¬ 
ворящій по-гречески; (асііев тісіп, 
легко достающіе себѣ пропитаніе. 

ІЬаШі&в, аіів, /. [Іасііів] 1) легкость, 
удобоисполнимость, геі аіісіцив; Ь) го¬ 
товность, расиоложеніе, Г. аибіепбі; 

аеіаіів риегііів, понятливость, пе¬ 
реимчивость дѣтскаго возраста; (. 
огІ8, бѣглость въ рѣчахъ, навыкъ го¬ 
ворить; 2) снисходительность, Іепііаа 
еі С. раігів; (. іп апбіепбо; Ь) обходи¬ 
тельность, ласковость, іасііііаіе раг 
іпбтів ѵібеіиг; (. еі Ьитапііав. 

Гаоіпогбѳив, оф*. [Гасіпив] обременен¬ 
ный злодѣйствами, преступный. 

Саоіпив, бгів, п. [(асіо) дѣйствіе, дѣя¬ 
ніе, поступокъ, дѣло, Г. риІсЪеггітшп, 
(. іпаибііит еі віп^иіаге; иногда =г 
подвигъ, чаще — безчестный посту¬ 
покъ, преступленіе, соттіііеге ра- 
ігаге, Гасеге 

Я&сіо, Гёсі, Гасіит, 8.1) дѣлать, аіщпіб; 
ѵегЬа, говорить; аіісиі роіевіаіет 

(соріат) бісепбі, дать кому возмож¬ 
ность, позволить кому говорить; І. 
ргооНит, дать сраженіе; 4піб Іасіат 
((асіаэ) Ьос Ьотіпе или Ьиіс Ьотіпі, 
что съ нимъ дѣлать? что прикажешь 
съ нимъ д.? Ь) совершать, іасіппэ, 
всеіив, саебѳш; с) доставать, і. віЪі 
та^паа орев, ехегсіішп, сіааает; б) 
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возбуждать, І. абтігаііопет, яиврісіо- 
пет, бевібегіит; е) = потерпѣть, і. 
бапшшп, беігітепіит, паиГга#іит; /) 
і. вдсга и (аівоі.) Гасеге (аіщиіб, аіі- 
диа ге) приносить жертву, бео; 
а) сит депіЬ. а) роввевв. іоіа Авіа 

рориіі К. іасіа еві, сдѣлалась соб¬ 
ственностію .римскаго н., подчини¬ 
лась римскому н.; Г. аіщиіб роіевіаіів 
(бісііоііів) виае, подчинить себѣ; (. аіі- 
доі(і агЬіігіі впі, поставить что въ за¬ 
висимость отъ своей воли; Ь) ргеііі: 
цѣнить, уважать, і. аііциет та$ді, 
высоко ц.; ріпгів і. богѣе уважать; 
піЬііі І. ставить ни во что; 

3) іасеге съ иі, пе «мм сослагат. н. 
= старатьсн, Гасі&т иі теі ветрег 
тетіпегіі; 

4) с* осей*, сит »п/т*. — а) пред¬ 
полагать, іасіапшв, беоя поп евве, по¬ 
ложимъ, что — ; Гас апітов іпіегіге 
роаі тогіет; Ъ) притворяться, Гасіо 
те аііаа геа адеге, принимаю видъ, 
какъ-будто занимаюсь другими дѣ¬ 
лами; • 

5) гпігапв. а) съ нарѣчіемъ = посту¬ 
пать, Ъепе Гесіі С. япі аЬііі; Г. Ьшпа- 
пііег, ішрегііе; Ь) Г. сит ши аЬ аіі- 
^ио, держать чью сторону, держаться 
чьей партіи; тегііав Г. сит іііо, исти¬ 
на на его сторонѣ; орров. Г. сопіга 
(абѵегяпв) аііцает, быть, дѣйствовать, 
противъ кого; с) быть полезнымъ; 
приносить пользу, річгітшп Гасіі іо- 
іав повве саивав; б) быть приличнымъ, 
идти къ чему, аб іаіеш Гоппат поп 
Гасіі івіе Іосив. 
Лсіеоп, слово съ греческимъ оконча¬ 
ніемъ, сказанное Цицерономъ въ 
шутку = Гасіепбит. 

&оііо, опія, /. [Гасіо] 1) (рѣдко) дѣла¬ 
ніе; ЬаЬеге Г. Іевіатепіі, имѣть право 
дѣлать завѣщаніе; 2) (чаще) партія, 
особ л. политическая, Г. аіісідив, пар¬ 
тія ши приверженцы кого-л.; Г. по- 
Ъіііпт; иногда съ презріъніемъ=тѵАкв,. 

Гѣоііовгав, аф\ [Гасііо, 2.] 1) составив¬ 
шій себѣ партію, имѣющій привер¬ 
женцевъ, опт. = сильный, власто¬ 
любивый, Ьото роіепв еі Г.; 2) при¬ 
держивающійся партіи, мятежный. 

&СІПО, 1. [Гасіо] 1) часто или обыкно¬ 
венно дѣлать, аіщиіб; Ь) = дѣлать, Г. 
аіщиет Ьегебет; 2) заниматься, те- 
іііешат. 

Лсіит, і, п. [Гасіо] сдѣланное: дѣло, 
поступокъ а) какъ причаст. съ нарѣч. 
ѣепе, таіе, евге^іе Г.; Ъ) какъ существ, 
съ приложат. Ъоппт, таіит, вите¬ 
рит Г. 

Яийшц рагіер. гл. Гасіо; 2) оф\ обрабо¬ 
танный, аг^епіит; ітор. огаііо Г. 
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ГЬойІа, ае, /. [детхп. отъ Гах] неболь¬ 
шой Факелъ. 

Гасиііав, аіів, /. 1) возможность, Г. Ги- 
^ае; ві ГасиІіая егіі; Ь) рЫг. случаи 
(представляющіе возможность) тиііаѳ 
Г. тіЬі баЪапіиг; сопвібегетив ееіегав 
Г.; 2) способность, т#епіі Гасиііаіев; Г. 
бісепбі и иногда (аЬвЫ.) Г., даръ сло¬ 
ва; 8) запасъ, отпіит гегшп іп оррі- 
бо Г; Г. паѵіит; Ь) рЫг. средства, Га- 
сиііаіеа Ііаііае; іиае те Г. аивііпепі. 

ЯаоипЛе, обо. [Гасипбиа] плавно, прі¬ 
ятно. 

ГЬешиНа, ае,/. [іасипбив] способность 
говорить плавно, пріятно; даръ слова. 

ГЬоипДив, оф*. [Гог] 1) говорящій плав¬ 
но, пріятно, имѣющій даръ слова, 
Ьото; 2) плавный, пріятный, огаііо. 

Г&ѳойіа, ае, /. [йетгп. отъ Гаех] винно¬ 
каменная соль. 

ІЬепив, бгів, см. Гепив. 
Р&ѳвйіае, агат, /. городъ въ Этруріи; 

отт. РаениШшв, оф. и виЬві. -ІЕпі, 
бгат, т. жители г. Ф. 

ГЬех, сія, /. осадокъ, отстой, гуща, 
дрожжи особл. винныя дрожжи; Хгор. 
низшій разрядъ, Г. рориіі, чернь. 

ЯвдІпѳия и Гадіпиа, о^.[Га^ив] буковый. 
Гарте» І, (роіі.) -ив, /. букъ, буковое 
дерево. 

Яаіагіоа, ае,/. 1) длинное метательное 
копье; 2) зажигательная стрѣха. 

іЫоагішц іі, т. [Гаіх] дѣлающій сер¬ 
пы, косы, кузнецъ. 

ГЫс&ѣов, оф. [Гаіх] 1) снабженный ко¬ 
сами; сштив Г. боевая колесница съ 
косами; 2) роёі. серповидный, въ ви¬ 
дѣ серпа. 

Р&ІоШод, родовое имя; отт. Р&ІеІ- 
(Напшц оф. 

ГаіоіГег, бга, бгат, оф. [Гаіх-Гего] во¬ 
оруженный серпомъ, косою. 

Г&іео, опія, ж. соколъ. 
Р&ІѳгіІ, 5гит, ж. городъ въ Этрурія. 
Раіегіпив, адз. = Раіѳгпав. 
Раіѳптв, аф*. Фалернскій; Г. а^ег, 

область Кампаніи, славившаяся ви¬ 
номъ; Г. ѵіпит и виЬёі. Раіетшп, 
і, п. Фал ер нс кое вино. 

РаІівОІ, огат, ж. 1) племя въ Этруріи; 
2) = Раіѳгіѣ 

Гаііасіа, ае, /. [Гаііах] обманъ, продѣл¬ 
ка, козни. 
ШНаоІ-Ібдиші, оф. говорящій ложь, 

обманывающій. 
ЭДІаоІіег, айѵ. [ГаІІах] обманомъ, плу- 

товски. 
Шіах, 5сія, оф’. [Г&По] 1) обманчивый, 
обманывающій; 2) плутовскій, лука¬ 
вый. 
ШІо, ГеГеШ, Гаівит, 8. обманываыть, 

аіідиет; ярее еит іеГѳІІіі, онъ обма- 
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нулся въ своей надеждѣ; іа ГеГеЗІіі 
врет, оріліопет = онъ не оправдалъ 
ожиданія, надежды; Гаііог, ошибаюсь; 
піві оххшіа те Гаііипі иди піѳі диій те 
Гаіііі и піві ГаПог = если я не оши¬ 
баюсь; ій те Гаіііі, я ошибаюсь въ 
этомъ; Гаіашп ЬаЪеге аі^иет, обма¬ 
нуть кого; Ь) = не исполнять, не 
сдерживать, нарушать, рготіввит, 
ййет, ]и8]игапйит; с) Г аЛЦиет аіі- 
диа ге, обманомъ лишить кого чего*л. 
й) (роёі.) Г. Гасіет аіісіцив, принять 
видъ чей-н.; 2) укрываться, оставать¬ 
ся незамѣченнымъ, іеГеІІепші сивіо- 
йет = не были замѣчены стражею; 
пес ГеГеШі Тавсиіапит йисет = пред¬ 
водитель т. замѣтилъ его; оиі паіпв 
то^іеп8^ие іеГеІІіі, не былъ замѣ- 

* ченъ; ереси] аіог рег Ъіеппіит ГеГеІІе- 
гаі; отт. (гтрсгв.) поп те Гаіііі, я 
очень хорошо знаю; поп птііит те 
ГаШі, оиій вііів гевропвигі, я почтя 
навѣрное знаю — ; 8) І. аіщиій, сдѣ¬ 
лать, чтобъ что-н. было незамѣтно, 
непримѣтно: І&Ъог Г. сигав, заста¬ 
вляетъ забыть з.; 8Іийішп Г ІаЬогет; 
І. Гигіа, скрыть — ; о времени: неза¬ 
мѣтнымъ образомъ проводятъ, сокра¬ 
щать: і. Ьогав вегтопіЬиа, І. посіет. 

Гаівагіив, іі, т. [Гаівив] поддѣлыва¬ 
тель. 

Гаіво, айѵ. [іаівия] невѣрно, ложно, 
ошибочно, несправедливо. 

ІЫяив, рагіер. гл. ГаІІо; 2) оф. ложный, 
невѣрный, Гата, арреііаііо, агрттеп- 
іит; отт. виЪві. і&івит, і, п. неправ¬ 
да, ложь; Ь) ненастоящій, поддѣль¬ 
ный, подложный, Іііегае; с) нн на 
чемъ неоснованный, пустой, іеггог, 
врев; І. орргоЬгіа, незаслуженные —; 
й) Фальшивый, лицемѣрный, Ьошо; 
отт. виМ. іаівив, і, т. лгунъ или об¬ 
манщикъ, лицемѣръ. 
Шх, сів,/. 1) серпъ, коса; 2) іаіеев пга- 

гаіев, бревна съ серповидными крю¬ 
чьями, употреблявшіяся при осадѣ. 

Липа, ае, /. 1) молва, слухъ, Г. йе ге 
аіциа; І. еві, іепеі, Гегі, носится 
слухъ; і. тепегаі, ехіегаі, пронеслась 
молва; 2) = доброо имя, слава, Г. еі 
ехівіітаііо аііс^ив; {. е^иепііае, 
слава кр.; регііпеі ѣос ай {. рориіі 
Нотапі; Ь) (рѣдко) дурная нолва. 

Патаіив, оф. пресловутый. 
Патеііеив, ад). [і&тев] голодный, про¬ 
голодавшійся. 

ІЪтев, ів, /. 1) голодъ; 8а#ппІші Гате 
ѵісіі випі; І. ѳві іп Авіа; гадіееге аіі- 
^иет ай І. = ввергнуть кого въ ни¬ 
щету; 2) ігор. страстное желаніе, алч¬ 
ность, аигі, тдіогшп; Ь) скудость, су¬ 
хость, огаііопів. 

Я&тіііа, ае, /. 1) принадлежащіе къ 
дому, семейству = дѣти, родня, дво¬ 
ровые люди, рабы; І. Ог$еіогі$ія; Ъ) 
= рабы, дворовые люди, челядь, ете- 
ге Г, агтаге/.; Г. Магіів (і. е. іетріі 
Магііѳ); 2) семейство; р&іег-таіегГаті- 
]іав; Ь) имѣніе, имущество, принаддѳ- 
жащее семейству; Ьегсівсипйа Г см. 
Ьегсіѳсо; 3) происходящіе по пряхой 
линія отъ одного родоначальника: Фа¬ 
милія (подраздѣленіе рода — $епііа 
напр. ѢоІаЪеІІае, СеіЬе&і, всіріопен, 
Ьепіиіі и проч. были ГатШае #епіін 
Согпеііае) І. іііивігів, ап^аіваіта; 
иногда = $еп§, родъ: І. Диша, Сіап- 
йіа; 4) ігор. партія, общество, труп¬ 
па, {. ^Іайіаіогит; Ь) секта, шкояа, І. 
іоіа Регіраіеіісогшп; йисеге Г. = быть 
первымъ, главнымъ, быть предводи¬ 
телемъ. 

ГатШагів, е,аф. [іатіііа] 1) домашній, 
семейный, Іагев, пе^оііа; гее Гашіііа- 
гів и соріае І. = имѣніе, имущество; 
2) ігор. дружескій, дружественный, 
аріаіоіа, вегтопев; Ъ) коротко знако¬ 
мый, дружный, Ьошо тіЬі ГатШагім- 
вітов; отт. виЬві. Гатіііагів, івг- «к. 
другъ, пріятель, Г. теив, оіив; с) хо- Гшо знакомый, тох іііа аигіЬпв теів 

еві.; БетовіЬепев тіЬі еві ГатШа- 
гіог; 3) (въ ученіи прорицателей) от¬ 

носящійся къ государству, Г. рагв 
(жертвенныхъ животныхъ). 

Яатіііагіі&в, аіів,/. [Гатіііагів] корто- 
кое знакомство, дружеское обхожде¬ 
ніе, тѣсная дружба. 

Яатіііагііег, адѵ. [Гатіііагів] друже¬ 
ски, по-дружѳскн, дружественно. 

Ратовав, аф‘. [Гата] 1) извѣстный = 
а) славный, тіеіогіа; Ь) пользующійся 
дурною славою, Ьошо, шпііег; 2) по¬ 
носительный, ругательный, ІіЪгі Г., 
пасквили; сагтеп Г 

Г&шйіа, ае,/. ем. Г&тиіоя. 
Гатиіагів, е, [Гатиіив] служитель¬ 

скій, рабскій. 
ГатоШон, ив, т. [Іатиіог] 1) служе¬ 
ніе; 2) рабство. 

Гашйіог, Ь дероп. [іатаіов] 1) служить, 
быть въ услуженіи; 2) быть рабомъ. 

ІЪтйІив, і, т. и -Іа, ае, /. 1) слуга, 
служанка; Ь) рабъ, рабыня; 2) оф'- 
(роіі.) подвластный, покорный, іи^іла. 

Гап&ійоия, аф. [Гапшп] 1) восторжен¬ 
ный, Фанатическій; 2) сумасбродный. 

РаппІшц родовое имя; отт. Упппій 
пне, аф*. 
Йпшп,і,в. [Гог] мѣсто, посвященное бо¬ 
жеству, святилище, храмъ, Г. Віаіхае. 

Рапшп, і, п. городъ въ Умбріи. 
ікгѵ Гаггів, а. 1) полба, родъ шцонжцы; 

2) = пю]а, ем. тоіа, 2. 
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ГЬгоІо, гяі, гішп, 4. начинять, набн- 
ватъ, наполнять. 

Гапла, ае,/. [Гаг] мукк 
(Ъгіпагіав, аф. мучной. 
Гаггадо, шів, /. [Гаг] 1) смѣсь равныхъ 
зеренъ хлѣбныхъ, кормъ, кормовое 
жито; 2) ігор. всякая всячина, смѣсь. 
Лгіог, бгіз, т. [Гагсіо] колбасникъ. 
Гагіав, ем. Гагсіо. 
Гав, л. (острѣй. только пот. и ассия. 
ятд.) 1) естественное право, естеств, 
законъ, божескій законъ, божг поста¬ 
новленіе; ^ав ас Газ опте <1е1еге = по¬ 
пирать ногами н человѣческіе н бо¬ 
жескіе законы; отт. — а) дозволен¬ 
ное, ві тпіЬі (Іісеге Г. Гаізаеі; ві Ьос еві 
Г. бісШ; Ъ) возможное, пес ясігѳ Гае 
еві опшіа; с) волею боговъ рѣшен¬ 
ное, судьбою предопредѣленное, аі 
сасіеге Г. еві; 2) = іиз, право, Г. ^еп- 
ііит, агтотт. 

йюсеа» Гавсеоіа, см. Гавеіа, Газсіоіа. 
іЬаоіа, ае, /. повязка, обвязка, пере¬ 
вязь. 

йюоіаііт, аЗю. [Газсіз] пучками, связ¬ 
ками, по связкамъ. 

Гшзісйіив, і, т. [іетіп. отъ Газсів] 
связочка, пучокъ. 

ГЬвсіпаііо, ошв, /. [Гаасіпо] обвороже- 
ніе. 

Гаасіпо, 1* заговаривать, обвораживать. 
Гавсіпит, і, п. 1) обвороженіе; 2) = 
репіз (Ног.), 

&воід1а> ае, /. [Дстіп. отъ Газсіа] по- 
вяэочка. 

Гавоів, ш, т. связка, пучокъ; оообі. 
ріиг. — пукъ прутьевъ съ топоромъ 
въ срединѣ, котор. носили дикторы 
предъ консулами; отт. ігор. = кон¬ 
сульство: баге аіісаі Газсез. 

Гавайи, рагіср. и. Гаіеог. 
іЪвіі, см. іЪвіив. 
ІЪзІабіо, 4и брезгать; отт. ігор. а) съ 
презрѣніемъ отвергать, гехп аІЦиат, 
ргееез аіісіуоз; Ь) быть недовольнымъ, 
досадовать, Г. іп гесіе Гасіів; рІеЬз Г. 
соеріі. 

ГЪвІійідве, обе. [Гавіібіовпв] 1) разбор¬ 
чиво; 2) важно, гордо; 2) съ досадою, 
презрительно. 

ПшісИовив, оф. 1) брезгливый, раз¬ 
борчивый, прихотливый, Ьото; 'Ъ) 
презирающій, пренебрегающій, Г. 1і- 
іегагшп; с) важный, гордый, Г. іп ра- 
гез; 2) роН. отвратительный, досад¬ 
ный, противный, соріа, ае^гішоша. 

ГЬвІібішп, іі, «». брезгливость, отвра¬ 
щеніе (слѣдствіе пресыщенія) ваііе- 
іаз еі Г.; 2) ігор. склонность къ осуж¬ 
денію, пренебреженіе, Г. геппп боте- 
віісагпт; Ь) презрительная гордость, 
важничанье, Г. еі агго^апііа. 

ГааНвІіе, а&о. покато см. ГдоИ&о. 
Пміів&(ив, см. Гавііво. 
Павѣх^іиш, іі, м. 1) верхъ, вершина, 

соііев рагі аііііибіпіз Газіі^іо, съ равно 
высокими вершинами; ігор. ітро- 
пеге геі Г., довершить, окончить д., 
Г. Гогіішае, еіодиепііае, высшая сте¬ 
пень — ; роеі. ашшпа Г&8іі#іа гегит, 
главнѣйшіе пункты, важнѣйшія об¬ 
стоятельства; Ь) Г. а^иае = поверх¬ 
ность воды; 2) верхъ шипца (дву¬ 
скатной кровлн), шилецъ, Фронтонъ, 
Г. Іѳтріі, С&рііоііі; Ь) покатость, скатъ, 
бесііѵів Іосиз Іепиі Газіі^іо; Іепе, тоі- 
1е Газіі^іит; 8) ігор. степень, положе¬ 
ніе, званіе, достоинство, біеіаіигае Г. 
зетрег аіііиз Гиіі; Г. сопзиіаге; сітеа 
едивбет Газіі^іі, того же званія. 

ГаяІі#о, 1. сводить шпицемъ, дѣлать 
остроконечнымъ; отт. Газіі^аіаз = 
аф. а) остроконечный; Ь) = покатый, 
отлогій, соіііз. 

Гавіив, аф. [Гог] 1) біев Газіі и яиЬяі. 
Газіі, дни, въ которые преторъ могъ 
произносить приговоры, судить, дни 
судебные, присутственные, ев и тега* 
Ііо Газіогит; 2) Газіі, отт, т. а) рос¬ 
пись судебнымъ днямъ; Ь) календарь, 
сотрете Газіоа, геГегге аі^иіб іп Г., 
с) хроника, лѣтопись; 2) Газіі Сарі- 
Юііпі или сопзиіагез, списки лицахъ, 
ванимавш. высшія должности. 

Паеіив, из, т. тщеславіе, презритель¬ 
ная гордость, недоступность. 

Гаіаіів, е, аф. [Гаіат] судьбою опредѣ¬ 
ленный, роковой. 

ГаЪаШѳг, обе. [Гаіаііз] по опредѣленію 
судьбы. 

Пйѳог, Газаиз в., 2. йероп. 1) призна¬ 
ваться, не отрицать, аімрііб, бѳ гѳ 
аіідпа, прнзи. въ чемъ; Г. ее рессатіз- 
8в; 2) росі. показывать, обнаружи¬ 
вать, ігат тиііи, апітит; 3) объ¬ 
являть, утверждать, раігет Гиіззе іп- 
посепіет, Йбет аііссуиз; Ь) (Оиіпі.) 
Гаіепбі тобиа = изъявительное на¬ 
клоненіе. 

Гаііоапив, и Гаіісіпив, аф. [Гаіит-сапо] 
пророческій, предрекающій будущее. 

ОДісІіоив, аф. [Гаіат-бісо] пророче¬ 
скій, предсказывающій. 

ГагёГѳг, бга, бгшп, [Гаіит-Гего] оф. 
смертоносный, смертельный. 

Гаіів&ііо, опІ8,/. [Гаіі^о] утомленіе. 
ГЫі&о, 1. 1) утомлять, аіцпет, тетЬга; 

2) не давать покоя, тревожить, Г. аіі- 
^иет ргесіЬиа, іеггав соеіитдие; Ь) 
мучнть, одолѣвать, Г&іі^агі Гате, тег- 
ЪегіЬпа, і^пі; роёі. Г. біет посіепкіпе 
геті^іо, неутомимо грести день и ночь. 

^аШд^иа09 аф. [Гаіат-Іодаог] пред¬ 
сказывающій судьбу. 
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нуле я въ своей надеждѣ; ів ГеГеШі 
врет, орівіопет = онъ не оправдалъ 
ожиданія, надежды; Гаііог, ошибаюсь; 
піві отпіа те Гаііипі ши піаі ^ш(1 те 
Гаіііі и піві Гаііог = если я не оши¬ 
баюсь; і(1 те Гаіііі, я ошибаюсь въ 
этомъ; Гаівпт ЬаЪеге аіщиет, обма¬ 
нуть кого; Ъ) = не исполнятъ, не 
сдерживать, нарушать, рготіавиш, 
Ьбет, ]ив]игаш1ит; с) Г. аійщет аіі- 
дна ге, обманомъ лишить кого чего-л. 

Я) (роёі.) Г. Гасіет аИсфив, принять 
видъ чей-н.; 2) укрываться, оставать¬ 
ся незамѣченнымъ, ГеГеІІегипІ спвіо- 
(Іет — не были замѣчены стражею; 
пес іеіеіііі Тивсиіапит бисет=пред¬ 
водитель т. замѣтилъ его; ^ш паіия 
тогіепедио ГеГеІІіІ, не былъ замѣ- 

• ченъ; вресиіаіог рег Ъіепліит ГеГеІІе- 
гаі; отт. (ітрсгв.) поп те Гаіііі, я 
очень хорошо знаю; поп тиііит те 
Гаіііі, яиісі вііів гевропвигі, я почти 
навѣрное знаю — ; В) Г. аіідиіб, сдѣ¬ 
лать, чтобъ что-н. было незамѣтно, 
непримѣтно: ІаЬог Г. сигав, заста¬ 
вляетъ забыть з.; віибіит Г. ІаЪогет; 
Г. Гигіа, скрыть — ; о времени: неза¬ 
мѣтнымъ образомъ проводить, сокра¬ 
щать: Г. Ьогав вегтошЬив, Г. посіет. 

Гаіеагіив, іі, т. [Гаівив] поддѣлыва¬ 
тель. 

Гаіво, айѵ. [Гаівив] невѣрно, ложно, 
ошибочно, несправедливо. 

Гіаівиѳ, рагіер. гл. Гаііо; 2) оф\ ложный, 
невѣрный, Гата, арреііаііо, аг^птеп- 
Іит; отт. зиЪ$і. Гаівит, і, п. неправ¬ 
да, ложь; Ь) ненастоящій, поддѣль¬ 
ный, подложный, Іііегае; с) ни на 
чемъ неоснованвый, пустой, Іеггог, 
зрев; Г. орргоЬгіа, незаслуженные —; 

Фальшивый, лицемѣрный, Ьото; 
отт. гиЬзі. Гаівив, і, т. лгунъ «ми об¬ 
манщикъ, лицемѣръ. 

Гаіх, сів,/. 1) серпъ, коса; 2) Гаісев пш- 
гаіев, бревна съ серповидными крю¬ 
чьями, употреблявшіяся при осадѣ. 

Пипа, ае, /. 1) молва, слухъ, Г. бе ге 
аіщиа; Г. еві, Іепеі, Гегі, носится 
слухъ; і. ѵепегаі, ехіегаі, пронеслась 
молва; 2) = доброе имя, слава, Г. еі 
ехівіітаііо аіісіуиа; Г. еіочиепііае, 
слава кр.; регііпеі Ьос аб Г. рориіі 
Котапі; 6) (ргьдко) дурная молва. 

Патаіив, аф. пресловутый. 
Патеііоиѳ, аф. [Гатев] голодный, про¬ 
голодавшійся. 

Гашен, ів, /. 1) голодъ; Завтшііпі Гате 
тіеіі випі: Г. еві іп Авіа; ге,}ісеге аіі- 
^иет ас) г. = ввергнуть кого въ ни¬ 
щету; 2) ітор, страстное желаніе, алч¬ 
ность, аигі, паротит; Ъ) скудость, су¬ 
хость, огаііопіз. 

ГЬтШа, ае, /. 1) принадлежащіе къ 
дому, семейству = дѣти, родня, дво¬ 
ровые люди, рабы; Г. Ог$е1опдо; Ъ) 
= рабы, дворовые люди, челядь, ете- 
ге Г., агтаге /; Г. Магіів (і. е. Іетріі 
Магіів); 2) семейство; раІег-таіегГаті- 
Ііав; Ъ) имѣніе, имущество, принадле¬ 
жащее семейству; Ьегсівсишіа Г. см. 

Ьегсівсо; 3) происходящіе по прямой 
линіи отъ одного родоначальника: Фа¬ 

милія (подраздѣленіе рода — &епйз 
напр. ѢоІаЬеІІае, СеіЬе#і, 8сіріопев, 
Ьепіиіі и проч. были ГатШае яепИя 
Сотеііае) Г. іііивігів, апіщиіздіта; 
иногда — $епв, родъ: Г. Лиша, Сіаи- 
<ііа; 4) ігор. партія, общество, труп¬ 
па, Г. ^Іабіаіогит; 6) секта, школа, Г 
Іоіа Регіраіеіісогит; бисеге Г. = быть 
первымъ, главнымъ, быть предводи¬ 
телемъ. 

Пахпіііагів, е, аф. [Гатіііа] 1) домашній, 
семейный, Іагев, пе^оііа; гея Гатіііа- 
гіа м соріае Г. = имѣніе, имущество; 
2) ігор. дружескій, дружественный, 
ерівіоіа, веггаопев; Ъ) коротко знако¬ 
мый, дружный, Ьото тіЫ Гатіііагія- 
вітпв; отт. виЬві. Гатіііагів, ів^ ж. 
другъ, пріятель, Г. теоя, вщв; с) хо¬ 
рошо янакомыЙ, тох Ша аигіЬпа теія 
Г. еві.; БетовіЬепев тіЬі еві Гатіііа- 
гіог; 8^ (въ ученіи прорицателей) от¬ 
носящійся къ государству, Г. рагз 
(жертвенныхъ животныхъ). 

Пы&Шагііав, аіів,/. [Гатіііагів] корто- 
кое знакомство, дружеское обхожде¬ 
ніе, тѣсная дружба. 

ПаипіІіагІІег, асіѵ. [Гатіііагів] друже¬ 
ски, по-дружески, дружественно. 

Патовое, аф. [Гата] 1) извѣстный = 
а) славный, ѵісіогіа; Ь) пользующійся 
дурною славою, Ьото, тиііег; 2) по¬ 
носительный, ругательный, ІіЪгі Г., 
пасквили; сагшеп Г. 

Гатйіа, ае,/. см. Гатиіив. 
Патиіагів, е, аф. [Гатиіив] служитель¬ 

скій, рабскій. 
ГапшШдо, ив, т. [Гатиіог] 1) служе¬ 
ніе; 2) рабство. 

Гатиіог, 1. Дероп. [Гатиіив] 1) служить, 
быть въ услуженіи; 2) быть рабомъ. 

Гашйіив, і, т. и -Іа, ае, /. 1) слуга, 
служанка; Ъ) рабъ, рабыня; 2) оф\ 
(роёі.) подвластный, покорный, а4па. 

ГапаНоив, аф‘. [Г&пат] 1) восторжен¬ 
ный, Фанатическій; 2) сумасбродный. 

Раппіив, родовое имя; отт. Рахші&- 
пшц оф. 

Папош,і,п. [Гог] мѣсто, посвященное бо¬ 
жеству, святилище, храмъ, Г. Віапае. 

Рапош, і, п. городъ въ Умбрін. 
Гаг, Гаггіѳ, п. 1) полба, родъ пщенмцьц 

2) = тоіа, см. тоіа, 2. 
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Яагоіо, гаі, гішп, 4. начинять, наби¬ 
вать, наполнять. 

Галла, ае,/. [Гаг] мукк. 
ІЪгіодгіив, аф\ мучной. 
Г&ггаво, шія, /. [Гаг] 1) смѣсь равныхъ 

зеренъ хлѣбныхъ, кормъ, кормовое 
жито; 2) ітор. всякая всячина, смѣсь. 

Лгіог, бгіа, т. [Гагсіо] колбасникъ. 
Гагіпв, си. Гагсіо. 
Ниц м. (остриц. только пот. и оссма. 

*іпд.) 1) естественное право, естеств. 
законъ, божескій законъ, бож*. поста¬ 
новленіе; іоз ас Газ отпе беіеге = по¬ 
пирать ногами и человѣческіе н бо¬ 
жескіе ваконы; отт. = а) дозволен¬ 
ное, ві тіЬі бісеге Г. Гиіввеі; ві Ьос еві 
Г. бісйц б) возможное, пес зсіге Газ 
еві отпіа; с) волею боговъ рѣшен¬ 
ное, судьбою предопредѣленное, аі 
сабеге Г. евЦ 2) = іиз, право, Г. &еа- 
Ііит, агтогит. 

Гавсеа, Газсеоіа, см. Гавоіа, Гаасіоіа. 
іЬвоІа, ае, /. повязка, обвязка, пере¬ 
вязь. 

Гадоіаііт, а&г. [Газсіз] пучками, связ¬ 
ками, по связкамъ. 

ІЬвоІойІоа, і, т. [бетіп. от Газсіз] 
связочка, пучокъ. 

Гавоіп&ііо, бпів, /. [Газсіпо] обвороже- 
ніе. 

Гаасіло, 1. заговаривать, обвораживать. 
ГааоІішт, і, п. 1) обвороженіе; 2) = 

репіз (Яог.). 
ІЬмоідЦц ае, /. [бетт. отъ Газсіа] по- 

вязочка. 
Гавоіа, іа, т. связка, пучокъ; особл. 
ріиг. = пукъ прутьевъ съ топоромъ 
въ срединѣ, котор. носили ликторы 
предъ консулами; отт. ігор. = кон¬ 
сульство: баге аіісиі Газсез. 

Гневав, рагіср. и. Гаіеог. 
ІЪвіі, см. Яавіиз. 
ІЪаІійіо, 4. брезгать; отт. ігор. а) съ 

презрѣніемъ отвергать, гет аІЦиат, 
ргесез а!іси]ав; б) быть недовольнымъ, 
досадовать, Г. іа гесіе Гасііз; рІеЬв Г. 
соеріі. 

Г&віі&ібее, обе. [Гавіібіоаив] 1) разбор¬ 
чиво; 2) важно, гордо; 2) съ досадою, 
презрительно. 

ЛвіШоаив, аф. 1) брезгливый, раз¬ 
борчивый, прихотливый, Ііото: 'б) 
презирающій, пренебрегающій, Г. 1і- 
іегагшп; с) важный, гордый, Г. іп ра- 
гсв; 2) роёі. отвратительный, досад¬ 
ный, противный, соріа, ае&гітопіа. 

ІЬвіібіит, іі, п. брезгливость, отвра¬ 
щеніе (слѣдствіе пресыщенія) в&ІІе- 
Іав еі Г.; 2) ігор. склонность къ осуж¬ 
денію, пренебреженіе, Г. гегшп боте- 
зіісагпт; б) презрительная гордость, 
важничанье, Г. еі атдопИа. 

ГмМвВДе, обо. покато см. Г&8ІІ&0. 
іЪвіів&іив, см. Гавііео. 
Пазііяіит, іі, п. 1) верхъ, вершина, 

соііев рагі аііііпбшів Гааіі^іо, съ равно 
высокими вершинами; ігор. ітро- 
пегѳ геі Г., довершить, окончить д., 
Г. Гогіипае, еіо^иепііае, высшая сте¬ 
пень — ; роёі. аихпта Гав1і#іа гегит, 
главнѣйшіе пункты, важнѣйшія об¬ 
стоятельства; Ь) Г. ациле = поверх¬ 
ность воды; 2) верхъ шмпца (дву* 
скатной кровли), шилецъ, Фронтонъ, 
Г. Іетріі, Саріюііі; б) покатость, скатъ, 
бесііуіа 1осіі8 Іеппі Гааіі^іо; Іепе, тоі- 
1е Гавіі^іат; 3) ігор. степень, положе¬ 
ніе, званіе, достоинство, біеіаіогае Г. 
ветрег аіііив Гиіі; Г. сопвиіаге; сітев 
едивбет Гааіі^іі, того же званія. 

ГавВДо, I. сводить шанцемъ, дѣлать 
остроконечнымъ; отт. Гааіі^аіпа = 
аф. а) остроконечный; б) = покатый, 
отлогій, СОІ1І8. 

Гавіш, аф. [Гог] 1) біев Гааіі и оиЬзі. 
Гааіі, дни, въ которые преторъ могъ 
произносить приговоры, судить, дня 
судебные, присутственные, епшпега- 
Ііо ГавЮгиш; 2) Гавіі, огшп, т. а) рос¬ 
пись судебнымъ днямъ; б) календарь, 
сотрете Гавіов, геГегге аіі^аіб іп Г., 
с) хроника, лѣтопнеь; 2) Гавіі Сарі- 
Іоііпі или сопвиіагев, списки лицамъ, 
занимавш. высшія должности. 

Павіив, ив, т. тщеславіе, презрмтель- 
в&я гордость, недоступность. 

Гаіаіів, е, оф. [Гаіиш] судьбою опредѣ¬ 
ленный, роковой. 

Г&іаіііег, обо. [Гаіаіів] по опредѣленію 
судьбы. 

ПНѳог, Гаавив в., 2. йероп. 1) призна¬ 
ваться, не отрицать, аііциіб, бе ге 
аііцаа, призн. въ чемъ; Г. ае рессатіа- 
ае; 2) роёі. показывать, обнаружи¬ 
вать, ігат ѵпііи, апітит; 3) объ¬ 
являть, утверждать, раігеш Гшаве іп- 
посепіеш, йбет аіісіуив; б) (Оиіпі.) 
Гаіепбі тобив = изъявительное на¬ 
клоненіе. 

ІЫІС&ііив, и Гаіістив, аф. [Гаіиш-сапо] 
пророческій, предрекающій будущее. 

ОДІсіІоив, оф. [Гаіит-бісо] пророче¬ 
скій, предсказывающій. 

Г&ііГѳг, ёга, ёгпт, [Гаіпт-Гего] оф. 
смертоносный, смертельный. 

Гаіі&аііо, опія,/. [Гаіі^о] утомленіе. 
Г&ІІ&0, I. 1) утомлять, аііциет, тетЬга; 

2) не давать покоя, тревожить, Г. аіі- 
циет ргесіЪив, Іеггаа соеіитцие; б) 
мучить, одолѣвать, Гаіі^агі Гате, тег- 
ЬегіЬпа, і^пі; роёі. Г. біет посіетцпе 
геті^іо, неутомимо грести день и ночь. 

ГЫПбфиив, оф. [Гаіит-Іоциог] пред¬ 
сказывающій судьбу. 
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ОДівоо,-3. « Лероп. Гаіівсог, сі, 8. 
1) распадаться, трескаться, паѵів Г.; 2) 
ігор. изнемогать, ослабѣвать, ехегсі- 
іо8, вейіііо Гаіівсіі. 

ГЬігиІіав, аііа, /. [Тайте] глупость, ре¬ 
бячество. 

Г&іит, і, п. [Гог] изрѣченіе, предвѣ¬ 
щаніе, прорицаніе, Гаіа ЗіЪуШпа; ех 
Таіів, ^аае Ѵе^епіев всгіріа ЬаЬеЬапі; 
6) = воля, Г. Лоѵів, Г. сіеит ((Іеогпт); 
2) судьба, рокъ, песеввііав Таіі; отпіа 
Гаіо бппі; роіі. (ріиг.) Гаіа теа, Г. 
асегЬа (= участь); віс егаі іп (аііа, 
такъ опредѣлено было судьбою; 8) = 
несчастіе, Г. аІЦиоб ііа ітрепііеіі (угро¬ 
жаетъ); ігор. йио геірпЫісае Гаіа (Га- 
бявій н Пнзонъ); Ъ) часъ смерти, 
смерть особл. естественная; ргоГегге Г., 
отдалить часъ смерти, продлить жизнь; 
Гаіо себеге, сопсебеге, оЪіге, Гпп$р = 
умереть; пес Гаіо пес тегііа тогіе 
регіге (неестественною смертью). 

1, Шпіог, 1. йероп. [Шипа] быть глу¬ 
пымъ, говорить глупости. 

2. Гаіиог, 1. йероп. [Гог] пророчество¬ 
вать. 
Шив, рагіср. хл. Гог. 
Г&іииа, аф\ глупый, тупоумный. 
Раіиив, і, ж. [Гог] = Раи пив, и Ра- 

Іиа = Раипа. 
іЬиоев, іип»,/. (аіпд. только аЫаі. Ган¬ 

се) 1) устье горла, глотка; 2) горло, 
весаге Г.; ргеЪепбеге Г. аіісиі; роіі. 
Гаисе ішргоЬа іпсііаіив, побужд. про¬ 
жорливостью; ргоѵегЬ. ГапсіЬпв Іепеог, 
ргешог, я въ самомъ затруднитель¬ 
номъ положеніи; с) — пасть, ігор. егі- 
реге аіідиет ех ГаисіЬив аіісіцпв, ЪеІ- 
1і; 2) узкій проходъ, Г. рогТпв, рогіае; 
СогіпіЪпв вііа іп ГаисіЬив Огаесіае, на 
перешейкѣ; 8) ущелье, пропасть, Іеггае. 

Раипа, ае,/. супруга Фавна, см. Раи- 
пиѳ, 2. 

Раипие, і, т. 1) царь въ Лаціумѣ, 
отецъ Латина; 2) Фавнъ, лѣсной 
богъ; Ь) = Рап. 

Гаияіе, шіо. [Гаиаіиѳ] благопріятно, 
счастливо. 

Гаивгёіав, аіів, /. [Гаивіив] счастіе, бла¬ 
гополучіе. 

Гаивіив, аі]. [Гаѵео] 1) благопріятный, 
счастливый; 2) Рапвіав, і, т. прозви¬ 
ще, напр. сына диктатора Суллы. 

Гаиіог, 5гів, т. и -Ігіх, Ісів,/. [Гаѵео] 
доброжелатель, -ница, покровитель, 
-вица. 

Атах, сів, см. Гаиоев. 
Гатѳо, Гаті, Гаиіпт, 2. 1) благопріят¬ 

ствовать, благоволить, покровитель¬ 
ствовать, споспѣшествовать, аііспі, 
геі аііспі; еі Гаѵеіиг, къ нему благо¬ 
волятъ; Г. геЬив а!іси]ив = держать 

чью сторону; Ъ) — одобрять, сіашог 
диаіів Гаѵепііит евве воіеі; 3) іегт. і. 
при отправленіи обрядовъ богослуже¬ 
нія: Г. 1іп$ий, воздерживаться отъ 
словъ, которыя могутъ служить дур¬ 
нымъ предзнаменованіемъ, отт. или 
— сіісеге Ьопа ѵегЪа, или — молчать. 

ПатШа, ае, /. тлѣющій пепелъ, горя¬ 
чая зола. 

Ратбпішц іі, т. западный вѣтеръ, ве¬ 
сенній вѣтеръ. 
Лтог,*бгів, т. [Гаѵео] 1) благосклон¬ 

ность, благоволеніе, аіісіуав; іп Гаѵо- 
гет аііступв ѵепіге, войти въ милость 
у кого; 2) одобреніе, Г. апбіепіішп. 

ГЬтог&ЪШв, е, оф\ [Гаѵог] пользую¬ 
щійся расположеніемъ, любммый, Ьо- 
то, огайо. 

ІЬтпв, і, т. медовой сотъ. 
Гах, йсів, /. 1) Факелъ, лучина (оеобл. 

сосновая) агбепіеа Гасев іп іесіа ;асе- 
ге; Гасет аііспі ргаеГегге, свѣтить 
кому, или ігор. подавать примѣръ, 
быть руководителемъ; 2) ігор. свѣ¬ 
тило, метеоръ, Г. саеіеаіев, посватав; 
Гасев рсг соеіпт Іарвае, падающія 
звѣзды; Ь) свѣтъ, солнечный или 
лунный; с) пламя, сила, пылкость, « 
вообще, что поджигаетъ, подстре¬ 
каетъ: Гасев бісепбі, сила кр.; Гасса 
согрогів, сильныя тѣлесныя побужде¬ 
нія; Гасев аббеге, впЪбеге аіісш, апі- 
то аіісіцпв, подстрекать кого; Гасет 
ргаеГегге ЬеІІо, возжечь пламя вой- 
ны; Гах Ъеііі, іпсепбіогпт, причина 
или виновникъ войны, пожара. 

ГЬхіт, Гахо, древн. ф. =» Гесегіт, Гесего. 
ГеЪгІойІа, ае, /. [йетіп. отъ ГеЪгів] 
легкая лихорадка. 

ГЪЪгіо,-4. [ГеЬгія] быть въ лихо¬ 
радкѣ. 

ГеЪгів, іа, у. лихорадка. 
ГЪЪгиа, огиш, п. празднество съ при¬ 
ношеніемъ очистительныхъ жертвъ 
(ежегодно въ Февралѣ). 

ГѳЪгоагіив, іі, 1) аф. Февральскій, Ка- 
Іепбае, Иопае, Ібив ГеЬгиагіае; 2) 
виЬяі. (ас. теп§І8) Февраль. 

Гѳоіаіів, см. Яэііаіів. 
Гѳоипбііав, айв, /. [Гесипбив] 1) плодо¬ 
родіе, плодовитость; 2) обиліе, богат¬ 
ство. 

ГЬошкіо, 1. [Гесппбпв] оплодотворять. 
Геотшдив, аф. 1) плодородный, плодо¬ 
витый, іегга; ігор. іп^епіпт; Ъ) обиль¬ 
ный, богатый, Гопе, ЪегЪа; Гесшкіиа 
ге аі^па или геі а1ісц)па, богатый 
чѣмъ, полный чего ^2) оплодотворяю¬ 
щій, плодородный, КІІП8 Г. 

№1» Геііів, п. 1) жёлчь; ігор. горечь, не¬ 
нависть, злоба; 2) роёі. =а ядъ, Г. ѵі- 
регешп. 
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Шее, ів,/. кошка. 
Гёііоіі&в, аіів,/. [Геііх] 1) счастіе, бла¬ 

гополучіе, вшшпа Г; Ь) = удача, 
успѣхъ, іпсгебіЪіІів Г; 2) плодородіе, 
ВаЬуіопіае, іеггае. 

ГЫіоіІѳг, адѵ. [Геііх] 1) счастливо, бла¬ 
гополучно, тітеге, патідаге; Ь) обиль¬ 
но, іііі» тепіиоі Геіісіив итае; 2) = 
дай Богъ счастія! Геіісііег ^иоб а#І8І 
Г. раігио. 

Гёііх, Ісія, аф. 1) счастливый, благо¬ 
получный, 8а11а, веспіпт; Ь) == бо¬ 
гатый; с) роёі. (сит депіі. или сит 
*п/іягі.) искусный, Г. Геггиш побеге уе- 
пепо; 2) приносящій счастіе, благо¬ 
пріятный, отеп Г.; о бее, вія Г.І 9) 
(рѣдко) плодородный, плодоносный, 
ге#іо, агЬог. 

Гётѳп, шів, = Гетш*. 
Гѳтіпа, ае, /. 1) женщина, сіагі тігі еі 

Гетіпае; 2) = сажка, рогсив Г. = рогса. 
Гвтіпаіив, аф*. [Гетіпа] женоподоб¬ 

ный, изнѣженный, нѣжный. 
Гѳтіпехш, аф. [Гетіпа] 1) женскій, 

ѵох, ІаЬог; 2) бабій, изнѣженный, сла¬ 
бый, ресіиа. 

Гѳтіпіпив, оф. [Гетіпа] женскій. 
Гетшг, бгів, п. верхняя часть лядвеи, 

бедро. 
ГѳпеЪгів, е, аф\ [Геппа] относящійся 

къ процентамъ, процентный. 
Гѳпег&ііо, 5пІ8, /. [Гепегог] 1) отдача 

денегъ въ ростъ; 2) лихоимство. 
Гепег&іог, 5гів, т. [Гепегог] 1) отдаю¬ 
щій деньги на проценты въ ростъ; 
2) ростовщикъ; В) капиталистъ. 

Гепѳго, 1. = Гепегог. 
Гѳпёгог, 1. дероп. [Гепив] 1) давать на 

проценты, ре си пі ае; Ь) взимать лих¬ 
ве иные проценты съ капитала; 2) 
ігор. барышничать; Г. ЬепеЯсіиш, 
оказать благодѣяніе надѣясь извлечь 
изъ этого выгоду; Ъ) истощать, разо¬ 
рять, ргоуіпсіят. 

Гепѳвіеііа, ае, /. [йетт. отъ Гепевіга] 
окошечко. 

Гѳпев1г&, ае, /. 1) окно, окошко; 2) от¬ 
верстіе въ стѣнѣ, амбразура. 

Гѳпѳив,аф\ [Гешіт] сѣнвый. 
Гепіоиіагіиѳ, аф*. [Гепісиіит] укроп¬ 
ный. 

Гѳпіойіит, і, я. укропъ. 
ПэпіІѲ, ів, п. обикнов. ріиг. Геаіііа, іит, 

сѣновалъ, сѣнннкъ. 
Гѳпівёса, ае, т. [Геппт-весо] сѣноко¬ 

сецъ. 
Гѳпшп, і, п. сѣно; ргоѵсгЬ. а) Геппт 

евве = быть дуракомъ; Ь) ЪаЪеі Гепит 
іп согни (быкъ-бодунъ) = его должно 
остерегаться, онъ не въ своемъ умѣ. 

Гѳпиа, бгів, п. 1) проценты, ростъ, Г. 
#гапбе, іпЦшш; ресипіат аіісоі баге 

?епогі, дать кому д. на проценты; 
отт. иногда — большіе долги (вслѣд¬ 
ствіе приращенія процентами) Гепоге 
оЪгиі, тегаит евве, ІаЬогаге = быть 
обременённымъ долгами; 2) (рѣдко) 
капиталъ, биав Гепогів рагіев іп артів 
соііосаге (Тае). 

Гега, см. Гогин. 
Гѳгаоііег, адѵ. [Гегах] плодоносно, 

обильно. 
Гѳгаіів, е, оф\ 1) погребальный, похо¬ 
ронный, траурный, сагтеп, спргеввив; 
6) $иЬ$і. Гегаііа, ішп, п. годичная па¬ 
мять, нраздиество въ честь умер¬ 
шихъ (въ Февралѣ м.) отт. іетрив 
Гегаіе, біев Гегаіев; 2) роёі. пагубный, 
гибельный, Ьеіішп, аппив, бопа. 

Гегах, асів, аф. 1) плодоносный, плодо¬ 
родный, а^ег; роёі. іегга Гегах Сегѳ- 
гів, хлѣбородная з.; Гегах агЬогпт; 2) 
ігор. ПЛОДОВИТЫЙ. 

Гѳгсйіит, і, п. [Гего] 1) носилки; і. 
ротратт, н. съ изображеніями бо¬ 
говъ для торжественныхъ случаевъ; 
2) роёі. — блюдо, кушанье, тиІіаГег- 
сиіа вирегегапі. 

Гѳгѳ, адѵ. 1) почтя, отпев Г., Іоіа Г. са- 
віга; Ьаиб (поп) Г. циівциат = едва лн 
кто нибудь; Ь) =■ около, і. аЪЬіпс ап- 
пов ^иіпбѳсіт; еобет Г. іетроге; 2) 
вообще, иі Г йЦ иі випі {. ботіеіііа 
Оаііогит. 

Гѳгепіагіив, іі, т. [Гего] легковоору¬ 
женный солдатъ. 

ЗРегѳпішшп, і, п. 1) городъ въ Лаціу- 
мѣ, ожж. о) Рѳгепііпив, а до. ациа Г.; 
Ъ) -Регѳпііпав, аф. и ЫЬві. -ііп&іев, 
іит, ж. жители г. Ф.; 2) городокъ въ 
Этруріи; отт. -ііпі, бгшп, ж. жители 
этого г. 

Б’ѳгеігіив, іі, ж. прозвище Юпитера, 
или отъ гл. Гего — которому принесе¬ 
на, посвящена добыча, или отъ «л. 
Гегіо — который разбмлъ враговъ, 
ниспослалъ побѣду. 

Гѳгёігшп, і, п. [Гего] носилки, особл. 
погребальныя. 

Гёгіаѳ, агшп, /. дни отдохновенія, 
праздники. 

Гѳгіаіив, аф. 1) свободный отъ заня¬ 
тій, праздный; Ь) гуляющій; 2) праз¬ 
дничный, біев Г., праздникъ. 

Гѳгшив, оф\ [Гегив] звѣриный, дикихъ 
звѣрей, Гогша, тох, Іас; саго Г. или 
Гегіпа, ае, мясо дикихъ звѣрей, ди¬ 
чина. 

Гегіо,-4. 1) бить, ударять, пора¬ 
жать, аіциет, аііциіб; роёі. і. уегЪа 
раіаіо, произносить слова; 1 таге, 
грести; ігор. а) достигать, касаться, 
сіатог Г аеіЪега; 1- вібега ѵѳгіісе; Ь) 
производить впечатлѣніе, поражать, 
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аіщиіб Г. осчіов, аигвв, апітит; 2) 
убивать, Ъовіет; і. аіщиет весигі, от¬ 
рубить коку голову: Ь) закалывать, 
эакалать, Г. рогспт; отт. (вслѣдствіе 
закланія), {. Гоебив, заключить союзъ. 

Гегііав, ііів, /. [Гете] дикость. 
Гетто = Геге. 
Гѳгтѳпіо, X. [Гегтепішп] приводить въ 
броженіе, заквашивать. 

Гѳгтепішп, і, п. [ем. Гегѵітепіит отъ 
хл. іегѵео] 1) закваска, рапів віпе Г.; 2) 

^(Ѵігд.) родъ пива. 
Гёго, ібіі, Шит, Гегге, 8. 1) носить, Г. 

агта; тіа Гегі аб —, ведетъ къ — ; і. 
ре бет (^габит) и Г. ее аіщио, идти 
куда-н.; і. ее оЪтіат (оЬѵіат) аіісиі, 
идти кому на встрѣчу; Г. ві#па (въ яа. 
воемн.) = выступить изъ лагеря, от¬ 
правиться; ігор. і. аіщиіб ІаибіЬив, 
аіщиет іп соеіат, выхвалять что, 
превозносить кого; і. аіі^пісі іп пмдов, 
преувеличивать что; Г. аіщиет іп оса- 
Ив, очень любитъ кого; і. аііепат рег- 
вопат, играть чужую роль; Ь) прино¬ 
сить, і. Гтсіпт, Ггп^ев; Г. аіісиі орет, 
аихіііит, помогать кому; і. аіісиі Іис- 
Іит еі Іасгітав, причинить—; с) пред¬ 
лагать, Г. Іе^ет, сопбіііопет; ѣаііі аб 
рориіит, иі еіс.; отт. Г. ваЯга^іит, 
вепіепііат, подать голосъ, мнѣніе; 
і. аіісиі іибісет, предложить кому 
(судью) судиться = потребовать кого 
въ судъ; ф іетрив ііа Гегі = уже та¬ 
кое время; гее ііа Гегі, дѣло такого 
рода; сопвиеіибо, паіига Гегі, иі — 
требуетъ; е) = показывать, обнару¬ 
живать, Г. боіогет, Іаеііііат арегіе; 
особл. ргае ве Гегге, выставлять на 
видъ, открыто показывать; напротивъ 
1 оЬвспге или сі&т, скрывать; 

2) а* уносить, аіщиет ех ргоеііо; 
отціа Гегі аеіав; отт. іегге еі а^еге, 
уносить и уводить = грабить; Ъ) по¬ 
лучать, Г. Ггисіит ех ге аіциа; Г. ргае- 
тіит; Г. гевроплит аЪ аіщио; і. ѵіс- 
іогіат, одержать п.; Г. вий’га^а, п. 
голоса; Г. сепіигіаш, ІгіЪит, получ. 
голоса центуріи, трибы; Г. гериіват, 
получить отказъ, не быть избран¬ 
нымъ; с) Г. аіідиіб ітрале, іпиііит, 
отдѣляться, остаться безъ наказанія; 
аіциіб іасііит Гегге, дѣлать что, не 
встрѣчая противорѣчія, прекословія; 
поп іасііит Гегев = я не буду мол¬ 
чать, я этого тебѣ не спущу; ф раз- 
8Іѵ. Геггі, стремиться, бѣжать, спѣ¬ 
шить, тогіЪипбив Гегіиг іп Ъовіет; 
Геггі іп ргоеііит; едио, паѵі Геггі; ігор. 
увлекаться, Г. сирібііаіе, сгабеіііаіе; 

3) переносить, Г. іп^игіаз, ІаЬогет; 
Г. аііциіб іоіегапіег, аеяио апіто; і. 
аіщиіб ае^те, тоіевіе, $гауііег, іпщие, 

іпщио апіто, сердиться за что, быть 
недовольнымъ, обижаться чѣмъ; отт. 
і. ітреіит Ьовііит, выдержать —; 

4) = говорить, Гѳпші Хепосгаіет 
гевропбівве, говорятъ, что —; Ьошо 
опшіит, иі ГегеЪапі, Гогііввітив, какъ 
говорили; іп Вісіііа Іосав евве іегіог, 
говорятъ что въ С. есть мѣсто; ее 
огіипбшп аЬ Аіехашіго ГегеЪаі, гово¬ 
рилъ, что оиъ происходилъ —; Г. ее 
ІіЬепит, называть себя вольноотпу¬ 
щеннымъ. 

Гегооіа, ае, /. [іегох] дикая отвага, 
неустрашимость, необузданность, дер¬ 
зость. 

Гѳгооіо, 4. [Гегох] быть отважнымъ, 
неустрашимымъ, необузданнымъ, 
свирѣпствовать, шумѣть. 

Гегооііав, аіів, /. = Гегосія. 
Гегосііег, а4ѵ. [Гегох] отважно, не¬ 

обузданно, дерзко. 
Іѳгоойіия, аф. [сіетіп. отъ Гегох] не¬ 

обузданный. 
Регопіа, ае, /. древне-италійское бо¬ 
жество; Регопіае Іисов, роща еі по¬ 
священная. 

Іѳгох, бсів, аф. [Гете] 1) отважный; 
неустрашимый, апітиа, тііев, сітііав; 
2) (чаще) необузданный, дерзкій, над¬ 
менный, т#ешит Г.; всеІегіЬиз вша 
Гегох. 

Геггатѳиіит, і, п. [Геггпт] желѣзное 
орудіе, желѣзн. инструментъ. 

Гегтагіие, аф. [Гегпип] желѣзный или 
къ желѣзу относящійся; теі&ііа (. 
желѣзн. рудники; іаЬег кувнецъ; 
оійсіла і., кузвнца; зиЬві. Геггагіа, ае, 
/. желѣзная копь. 

Геггаіив, аф. [і’еггит] 1) желѣзомъ 
снабженный, покрытый, окованный, 
Ьазіа, огЪев (вс. гоіае); Геггаіі (зс. ті- 
Іііев) одѣтые въ л&ты, латннкх; 2) 
желѣзный, і. оѣісев рогіагат. 

Геггѳие, аф. [Геггит] 1) желѣзный, сіа- 
уив; 2) ігор. безчувственный, жесто¬ 
кій, бите еі і. Ъото; Ьеііит і.9 жесто¬ 
кая в.; Ь) твердый, непоколебимый, 
уох, апіпшв Саіопів; с) тяжкій, воп Г.; 
вопшив Г. = смерть. 

Гегги^шеив, оф. [Гегги^о] цвѣтомъ 
похожій на ржавчину желѣза, темно¬ 
красный, темноцвѣтный. 

Геггидо, іпів,/. [Геггит] 1) ржавчина; 
2) ігор. цвѣтъ ржавчины, темнокрас¬ 
ный, теиный цвѣтъ. 

Гѳ*гшп, і, п. 1) желѣзо; 2) = желѣзное 
орудіе, ж. инструментъ, особл. ору¬ 
жіе; ?егго еі ідпі, огнемъ н мечомъ; 
Гетто, сит Гегго, вооруженною рукою, 
съ мечемъ въ рукѣ. 

ГѳгШін, е, аф. [Гего] 1) плодоносны!, 
плодородный, плодовитый, і. геі аіі- 
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сидив, ге &1щи&, богатый чѣмъ; 2) 
роёі. =г дѣлающій плодороднымъ, пло¬ 
доноснымъ; сіеа Г = Сегев. 

ГегііШав, «із, /. [іегШія] плодородіе, 
плодовитость. 

Гегіод, оф. роёі. = іегШів. 
Гѳгйіа, ае, /. 1) шлильннкъ или дурно- 
пахучнжкъ (раст.); 2) прутъ, лоза; Ь) 
розга. 

Гѳгиѳ, оф. 1) дикій, Ъезііае, агЪогев; 
отт. енЬѵі. &га, ае, /. звѣрь, иногда 
= іегіпа, мясо дикихъ звѣрей; 2) 
Ргор. дикій, грубый, ѵііа а#гезііа еі і. 
Ь) суровый, жестокій, Ъозіів, Ьошо. 

Явгтѳ-ІГаоіо, Гбсі, Іасішп, 8. дѣлать го¬ 
рячихъ, кипятить; 6) накаливать. 

Гвгтѳшц ііа, рагіср. хл. іегтео; 2) аф. 
кипящій, горящій; Ргор. пылкій, &пі- 
тп8, ш^епіит; Ъ) разъяренный, 1а- 
Ігоаез. 

Гегѵѳпіег, аЗѵ. [Гегтепя] горячо, сильно. 
Гегѵѳо, ГегЪаі (іегѵі), — 8. и (роёі.) іег- 

ѵо,-8. 1) кипѣть, быть горячихъ, 
ациа, гоіа і. ігор. в) орав Гегѵеі, ра¬ 
бота кипитъ, ревностно производит¬ 
ся; Ь) находиться или показываться 
во множествѣ, кишѣть, ехатіпа (арит) 
іегѵепЦ 2) роёі. быть въ волненіи, 
волноваться, таге Ц отліа і’егѵеді 
теоіо; 8) ігор, горѣть, пылать, апітов 
{. аЪ іга. 

ІЬггевоо,-8. [іегѵео] 1) начинать 
кипѣть, вскипать; 2) раскаливаться. 

Гегѵіііив, аф. [іегтео] 1) горячій, жар¬ 
кій, ахів, рагз пшл<1і;Ь) шипящій, вол¬ 
нующійся, аециог; 2) ігор. пылкій, 
горячій, пламенный, ]ателія, іл$е- 
ліат. 

Іегѵо, ем. Гёггѳо. 
Гѳгтог, огі8, я», [іегѵео] 1) жаръ, силь¬ 

ный жаръ, воііз; Ь) волненіе, бушева¬ 
ніе, хпагів; 2) ігор. пылъ, горячность, 
пылкость, апіті, аеШів. 

Рѳвсвппіа, ае, /. городъ въ Этруріи, 
отт. Резоѳшшшв, аф. 

Гѳавив, вф. [іасівсог] 1) усталый, утом¬ 
ленный, Г. <Іе тіа, і. Ъеііо; обезси¬ 
ленный, истощенный, безсильный, I. 
тпілеге, тогЪів, ілеёій; 8) слабый, дря¬ 
хлый, &гіп8, І. аеіаа, дряхлость; латів 
Г. ветхій к.; гее іеязае, плохія обстоя¬ 
тельства, бѣдствія. 

Г&іііп&іііѳг, адп. [Гезііпо] поспѣшно, 
въ торопяхъ. 

іёвііп&ііо, опія, /. [іевііпо] поспѣш¬ 
ность, торопливость. 

Гѳеііпаіо, а(іѵ. [іевііпо] поспѣшно. 
Яэвііпо, 1. 1) торопиться, спѣшить; 2) 

ігстшіі. торопить, ускорять, і. роепат, 
ііег іеяііпаіит; І. ?а&ат, поспѣшно 
бѣжать; пес ѵіг^іпез іевіідапіиг (Тасі.) 
= не торопятся выд. дѣвицъ замужъ. 

Гѳгііпин, оф. [іевііпо] поспѣшный; то¬ 
ропливый. 

іЪеІіте, аДѵ. [іевііѵов] весело, забавно, 
мило. 

ІЪвІітііав, аііа, /. [Геяііѵрэ] веселость, 
шутливость, пріятность, ріиг. = ве¬ 
селыя выходки. 

Гѳвіітия, оф. [іевіпв] 1) веселый, за¬ 
бавный, соптіѵішп, 1и(1ц 2) шутливый, 
остроумный, веппо; 8) пріятный, ми¬ 
лый, риег; і. соріа ІіЬгогпт = поря¬ 
дочное число к. 

ІЬаійоа, ае,/. 1) стебель, травянка, со¬ 
ломина; 2) іегт. і. = уілШсіа, прутъ, 
палочка, которою преторъ касался 
отпускаемаго на волю раба. 

ІЬвйш, оф. 1) праздничный, Ліев, Іет- 
рав; 2) радостный, іевіів тосіЬпз вх- 
сірі; 8) виЬві. Гевіит, і, п. праздникъ. 

Рениіаѳ, Гевпіапов, см. Гаезаіаѳ. 
Гѳііаіів, із, 1) виЪяі. івііаіев, іат, т. 
Феціалы, коллегія жрецовъ, которымъ 
поручались международныя сдѣлки: 
требованіе удовлетворенія, объявле¬ 
ніе войны, заключеніе мира, догово¬ 
ра н проч.; 2) оф. къ международному 
праву относящійся; Феодаловъ, дав, 
сегешопіае. 

ОДісіив, ем. іоѳіійив. 
Геіліга, ае, /. [Геіаэ] 1) пронзрожденіе, 
расположеніе; 2) дѣти, молодыя жи¬ 
вотныя, птенцы. 

1. ГѳШя, оф. 1) носящій въ себѣ плодъ, 
беременный; Ь) ігор. плодоносный, адоГ; 
сит аЫаі. — богатый чѣмъ, Іехта і. 
іго&іЪиз; (роёі) тасЫпа іеіа агтіз, 
наполненная; 2) родившій, оѵіз, Іира. 

2. Гейне, аз, т. 1) рожденіе, произведе¬ 
ніе на свѣтъ, і. еі ебисаііо; 2) дѣ¬ 
ти, птенцы; Геіив ргосгеаге, ішніеге, 
производить на свѣтъ — ; Ъ) плодъ, 
произведеніе, агЪогпго; с) ігор. ога- 
іогит І. иЪеггітив Гиіі = появилось 
большое множество ораторовъ. 

іІЪѳг, Ьгі, т. бобръ. 
&Ъга, ае,/. 1) волокно, мочка, жилка, 

особл. печёночная; 2) (роёі.). бЪгае, = 
внутренности, саезогит Ъоит йЬгае 
сгетаіае. 

РіЬгёпив, і, т. рѣка въ Лаціумѣ. 
ЯЪйІа, ае, /. [вм. й^іЬпІа отъ и. Й^о] 
шпилька, застёжка, крючокъ, скобка. 

Ріоапа, ае,/. городъ въ Лаціумѣ. 
Ноагіиа, оф. [йсиз] смоковный, фиго¬ 

вый. 
Иоѳсіаіа, ае, /. виниоягодникъ (птица). 
Лсіб, а4ѵ. [йсіив] притворно, для вида. 
йоіШв, е, вф. Шп^о] глиняный, таз; 

отт. виЬві. йсіііе, із, п. глинян. со¬ 
судъ. 

&ойо, ошв, /. [іодо] 1) образованіе, 
составленіе, созданіе, Ьотіліа; 2) Ргор. 
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выдумываніе; Ъ) выдумка, вымы¬ 
селъ. 

беіог, бгІ8, т. [бп$о] 1) выдѣлывающій 
изъ глины, дерева, воска разнаго ро¬ 
да предметы, лѣпщикъ, ваятель, ріс- 
іогев йсіогевчие; 2) ігор. изобрѣта¬ 
тель; Г. 1е#шп, виновникъ з.; роёі. 
бсіог Гашіі (і. е. циі бсіа Гаіиг) вы¬ 
думщикъ. 

боігіх, ісів,/. [бп&о] образовательиица. 
боіив, рагіер. м. бпдо; 2) аф. притвор¬ 
ный, ашог. 

Еіойіѳа, ае, /. сабинскій городъ въ Ла- 
діумѣ; отт. Поиіепвів, адо. 

боиіііѳив и бооіпив, адо- [бела] смо- 
КОВЫЙ, ФИГОВЫЙ. 

Пене, і,иив,/. 1) смоковница, Фиговое 
дерево; 2) смоква, Фига; (роёі.) ргіта 
б — начало осени. 

бйеНа, ае, /. глиняный сосудъ, гор¬ 
шокъ. 

Псіёіів, е, адо. [ббвв] 1) вѣрный, воете, 
сощих; роёі. б іасгітае, искреннія 
слезы; 2) (о предм. неодуш.) надеж¬ 
ный, прочный, Іогіса, патів. 

бдеІІі&в, аіів, /. [ббеіів] вѣрность, аті- 
согит. 

бсіеіііѳг, адѵ. [ббеіів] 1) вѣрно, чест¬ 
но; 2) надежно. 

ІЧсіѳпае, &гшп,/. древн. сабинскій го¬ 
родъ въ Лаціумѣ; отт. іРІСІёп&в, оф. 
и виЪві. Рісіѳііаіѳв, ііит, т. жители 
г. Ф. 

бйепв, піів, рагіер. и. ббо; 2) ад#- смѣ¬ 
лый, Ьото, апітиа. 

бдбпіѳг, адѵ. [бсіепа] съ полною увѣ¬ 
ренностію, смѣло. 

бйепШц ае,/. [ббепв] самоувѣренность, 
смѣлость. 

ЗРМепИа, ае, /. городъ въ Галліи цис- 
п ада в с кой, отт. *пІті, отт, т. жи¬ 
тели г. Ф. 

1. бсіѳв, ёі, /. 1) вѣра, довѣріе, довѣ¬ 
ренность, ббет ЬаЬеге, ІгіЬиеге, аб- 
.Іипдеге аіісиі, вѣрить, довѣрять ко¬ 
му; аЪго&аге аіісиі йбет, не довѣрять 
кому; ббет іасеге, возбудить довѣріе, 
заставить вѣрить; Ь) = кредитъ, б 
сопсібіі; б ап&ивііог; 2) что возбуж¬ 
даетъ довѣріе: а) вѣрность, честность, 
б аіісѵуиа; б ег&а аІЦиеш; (ех) Ьопа 
б<іе, по чистой совѣсти; Ь) вѣроят¬ 
ность, достовѣрность, истина, б ІаЬц- 
Іагиш, Іііегапіго, огасиіогит; ббѳв 
репев апсіогев егіі = за истину пусть 
отвѣчаютъ виновники разсказа; ішп 
тапііевіа б егаі, тогда истина была 
очевидна; а<1 (іп) ббет геі аіісіцив, въ 
доказательство чего: отт. ббев = 
исполненіе, біеііа абаеге ббет; тегЪа 
вечиііиг ббеа; с) увѣреніе, обѣщаніе, 
ббет баге, ассіреге, ббет апат ІіЬе- 

гаге, ехвоіѵеге = сдержать слово; Ы- 
Іеге, тіоіаге б, не сдержать слова; 
отт. Г риЫіса и иногда ббеэ = обѣ¬ 
щаніе (отъ имени правительства) без¬ 
опасности, неприкосновенности: б- 
бет р. еі бебі; б риЫіса ѵепегаі; д) 
защита, покровительство, Ьаес пгЪв 
еаі іа йбе шеа; ітріогаге ббет бейт 
Ьотіпитдие, іп ббет гесіреге аіі- 
^иет; аедиі ббет аііеціаа, искать по¬ 
кровительства —; Ігабеге, реппіііеге 
ее, ѵепіге іп ббет аііс^ив, отдаться 
подъ чье покровительство, часто = 
сдаться на волю побѣдителя. 

2. &<1ев, іа, /. струна; отт. ріиг. ббев, 
іищ, струнный инструментъ, цитра, 
лира: ббев еі ііЪіае; сапеге ббіЪпв, 
играть на ц.; роёі. шобегагі ббет = 
сапеге йбіЬив. 

йсііоѳіі, шів, т. [ббев-сапо] 1) играю¬ 
щій на цитрѣ; 2) роёі. — лирическій 
поэтъ. 

Лдіоіоа, ае, /. [ббев-сапо] играющая 
на цитрѣ. 

Ийіооі*, ае, /. (двтіп. отъ ббев) стру¬ 
ночка, струна; ріиг. ббіепіае, струн¬ 
ный инструментъ, цитра. 

ААІіів, іі, а<$. [ббев] въ выраженіяхъ 
торжественнаго увѣренія: рег бешп 
ббішп! те біив ббіиа! = еЙ-богу, кля¬ 
нусь Богомъ. 

П<іо, бапа в., бёге, 8. довѣрять, пола¬ 
гаться, аіісиі, аііциа ге. 

йбйоіа, ае, /. [ббо] 1) довѣренность, 
упованіе; б а1ісц)ов, геі аіісіупя, твер¬ 
дая надежда на —; Ь) довѣріе къ са¬ 
мому себѣ, самоувѣренность, смѣ¬ 
лость, абегге аіісиі б, внушить ко¬ 
му — ; 3) іелп- б ** *орид. актъ, 
основанный на довѣріи: а) передача 
собственности другому подъ видомъ 
продажи съ правомъ обратнаго тре¬ 
бованія: рег ббпсіае гаііопѳт бгаа- 
баге аііяиет^ ^исИсіит ббасіае = 8а 
невозвращеніе ввѣреннаго; Ъ) = за¬ 
логъ, ресипіат оссираге ббисіѣ ас- 
сері^ 

б<іиоіагіив, адо. [ббисіа, 2] ввѣренный 
на время, отт. = временный, орегаб 

П<іив, адо. вѣрный, надежный, атіет, 
спвіобіа. 

б^Ипов, и бй^Шпив, адо. [б^иіив] гор¬ 
шечный, гончарный; отт. виЬві. 1) 
б^ііпа, ае, б = а) гончарное ремесло; 
Ъ) гончарня; 2) %1іпит, і, п. глиня¬ 
ный сосудъ. 

Под хі, хит, 8. 1) вбивать, вколачи¬ 
вать, сгисет, сіаѵит, аіідиіб іп іег- 
гат; роёі. б ріапіая, сажать —; ігор. 
таішп ее бхіі, зло вкоренилось; б 
біеіа апітія, запечатлѣть въ —; Ь) 
ігор. устремлять, осиіов іп іеггат, 
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тепіет, сояііаііопев іп гѳ аіцпа; 2) 
прикрѣплять, прибивать, приколачи¬ 
вать, Я аппа рагіеІіЬив, аЛ ровіев: Я 
аііциет сгисі, іп ©гисе; ІаЬиІа ѣла еві, 
отт. Я Іѳ^ев = обнародовать з.; Ъ) 
ігор. опредѣлять, тоЛшп геі аіісиі; 
Яхшп еві, постановлено; с) Йхия=о4;\ 
твердый, неизмѣнный, рѣшительный, 
Лесгеіит Я; В) Я аіщает Іеіо, прон¬ 
зить, проколоть —; отт. Я = уби¬ 
вать: Я аіщиет, Я сегтов; ігор. Я аіі- 
диет таІеЛісІів, язвить кого словами, 
злословить. 

йзаііпив, см. ИдШтв. 
Д#й1ия, і, т. [Япдо] горшечникъ, гон¬ 
чаръ. 

Авйга, ае, /. [Яп$о] 1) Фигура, наруж¬ 
ный видъ, образъ, 1. 1арі<1І8, Ьитапа, 
тиІіеЪгів; 2) ігор. свойство, родъ, пе- 
доііі, іп^епіі; В) дгатт. а) Форма, аііа 
потіпа цоіпдае Я ЬаЬепі = пять па¬ 
дежей; 6) Фигура, тегЪогшп, ЛісепЛі. 

Ц^йго, X. [й^ига] 1) образовать, давать 
видъ, дѣлать, аІіциіЛ; 2) ігор. пред¬ 
ставлять, воображать, віЬі ігаш 1а- 
Іет; 3) дгатт. а) украшать, Я огаііо- 
пехп Ігапвіаіів тегЪів; отт. ѣртгаіив 
= аф‘. Фигуральный, иносказатель¬ 
ный; 6) (Оиіпі.) склонять, спрягать, 
▼егЪшп. 

йііа, ас, /. дочь. 
йііоаіив, адд. [йііх] украшенный рѣзь¬ 

бою (похожею на папоротникъ) ра- 
іега Я 
Шіоіа, ае, /. [<1етіп. отъ йііа] дочка. 
Шіоіав, і, т. [сіетгп. отъ пііиа] сы¬ 

нокъ. 
Дііия, іі, т. сынъ; Я Яэгіппае, счаст¬ 

ливецъ; Я іеггае, человѣкъ низкаго 
происхожденія, неизвѣстный. 

йііх, ісІ8,/. папоротникъ (трава). 
і, п. 1) нить, нитка; репЛбге йіо 

(іепиі) внсѣть на ниточкѣ, быть въ 
большой опасности; Я Іугае, струна; 
Ь) рага рго Іоіо — ткань, матерія; 
Я ріепшп (сгаваиш) грубая м.; сарпі 
теІаШт йіо (повязкою); 2) Форма, 
образъ, согропз, аг^итепІапЛі; Я ога- 
Ііопіз, способъ изложенія. 

йтЬгіа, ае, /. нить, волокно, волок¬ 
нистый кончикъ; обыкнов. ріигаі. йт- 
Ъгіае, агат, бахрома. 

АтЪгі&Іив, оф. [ЯтЪгіае] 1) бахромн- 
стый; 2) съ бахромою. 

Я пит, і, т. навозъ. 
Йшіо, Ші, Яввит, 8. 1) раздваивать, 
раскалывать, Я 1і#пит; ип#и!ае Явѳае, 
раздвоившіяся, раздѣльныя копыта: 
росі. Я Іеггат ѵотеге, пахать з.; 2) 
раздѣлять; Яиѵіив ЯпЛіІпг; Ііпрта Яп- 
Лііпг іп Лиав рагіев; Ъ) роёі. ЯпЛі, лоп¬ 
нуть, ап#иів ЯпЛіІиг; В) рагіср. йввшп 

= ЫЬмі. расщепъ, щель; Я ^есогіа, 
Я іп ехіів, выемка печенн, почекъ. 

Подо, пхі, сіпт, 8. 1) образовать, дѣ¬ 
лать, тоіпсгев Я пісіов, вьютъ гнѣзда; 
па!ог& йпхіі Ьотіпеш, алію аііа, со¬ 
здала; ігор. Я тиііит, притворяться; 
Ъ) ігор. образовать, учить, огаіогет, 
едишп; 2) изображать, аіщиет; Я аіі- 
циіЛ ех сега; іта^о йсіа, статуя; ага 
йп$епЛі, скульптура; ігор. а) пред¬ 
ставлять, воображать, віЬі аІщиіЛ апі- 
то; йп^е аііциет йегі в&рівпіет; Ъ) 
выдумывать, вымышлять, Я саивав, 
сгітіпа іп аіщиет; гев, пагг&ііопев 
йсіае; отт. тЪві. йсіот, і, я. выдум¬ 
ка; см. йсіпв; 3) усгроивать, дѣлать 
приготовленія къ — , Я ргоіесііопет, 
р&ггісіЛіа; Ь) приводить въ порядокъ, 
наряжать, украшать, Я сотав, Я ее, 
Я сгіпет ігошіе; с) Г. ве аЛ гет аіі- 
цпат «им ех ге аііциа, соображаться 
съ чѣмъ. 

Йпіѳпя, рагіср. хл. йпіо; 2)$ыШ. йпіепв, 
Іів, т. (8С. огЬів) кругъ эрѣнія, гори¬ 
зонтъ. 

Ппіо, 4* [йпів] 1) заключать въ пре¬ 
дѣлы, ограничивать, КЬеппв Я ітре- 
гіит рориіі К.; ігор. Я сиріЛіІаІев; 2) 
опредѣлять, назначать, Я тоЛшп геі 
аіісиі; Іосит, Іетрив аііспі; тоге еві 
отпіЬпв йпііа; Ле респпіа йпііиг, пе—; 
3) оканчивать, ЪеІІшп, ІаЬогет, веп- 
Іепііав Ьів ѵегЬіа, ѵііат; отт. йпігі 
тогЬо, умереть отъ б.; и йпіге = уме¬ 
реть: йпііі аппо аеіаіів тісевіто. 

Япія, ів, т. (рѣдко/.) 1) предѣлъ, гра¬ 
ница, &Л ехігетит Оаіііае ѣпет; 
ѣпев а$гогит; аЛ еит йпет, до тѣхъ 
поръ; ^иет аЛ ѣпет, до которыхъ 
поръ; Ь) ріиг. предѣлы, область, ііег 
Гасеге іп Япев В&пЮпит; рориіагі 
аііепов ѣпев; с) аЫаі. ѣпе «ли ѣпі = 
ргаср. до, по: ресіогів ѣпе; 2) конецъ, 
заключеніе, ѣпет і'асеге всгіЬепйі; аЛ 
ѣлет тешге; і. тііае; В) конецъ, 
цѣль, аЛ еит ѣпет, на тотъ конецъ, 
съ тою цѣлью; отпев агіев ЬаЬепі 
І. аіі^пет ргоровііит; 4) самое по¬ 
слѣднее, высшая степень, і. Ьопогшп 
еві сопаиіаіив; і. Ьопогит, высочайшее 
благо. 

Ялііе, адѵ. [йпіо] до извѣстной степени, 
умѣренно, і. атагив егіі. 

ЯпШшшц адф. [Япія] 1) пограничный, 
сосѣдственный, сопредѣльный, Оаііі 
випі І. Веі^ів; ргоѵіпсіа Г.; ЪеІІшп і.у 
война съ сосѣдями; 2) ігор. находя¬ 
щійся въ связи, сродный, имѣющій 
сходство, шеіоя еві і. ае&гіішіші; 
роёіа еві Я огаіогі. 

ЯпШо, опІ8, /. [Япіо] 1) ограниченіе; 
2) опредѣленіе. 
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ПпШѵав, аф. [бпіо] опредѣлительный. 
Нпііог, бгів, т. [6ліо] опредѣляющій 
границы; землемѣръ, межевщикъ. 

ИпШшшв = йдііітив. 
Йо, Гасіив в, бёгі, (ролл. (л. Гасіо) дѣ¬ 

латься, сагіпае беЪап! ех Іеті та- 
Іегіа; сопвиіев Гасіі випі (= были 
избраны); дио Гасіо = послѣ чего; 61 
с&еаев, совершается убійство; 61 сіа- 
тог, поднимается к.; 6) = случаться, 
бывать, ваере Й1, иі — ; иі 61, иі бегі 
воіеі, какъ обыкновенно бываетъ; 
бегі поп роіеві; ^ио Гасішп еві, иі — , 
оттого н случилось, что —; ві цпісІ 
ео іасіит еввеі, если бы случилось съ 
нимъ какое-н. несчастіе; с) Ротредо 
теііив іисіит еві, Помпею стало 
лучше, И. оправился; б) ісі еі Іосо 
потеп іасіит еві, дано; е) сит депіі. 
ргеііі, быть почитаемымъ, уважае¬ 
мымъ, ріигів, ріигіті бегі. 

Йгтатеп, Тпів, п. ро^<.=6гтатеп1ит. 
Йгтатепіит, і, п. [бгто] 1) средство 
укрѣпленія, подпора; ігор. оаора, 
огбо іііе (сіуіпш) еві Г. сеіегогит; 1е- 
#іопет Шат бгтатепіаш аббихіі, въ 
подкрѣпленіе; 2) точка опоры, глав- 
ныйпунктъ, главное доказательство. 

Гігтапив, см. Гігтит. 
йгтаіог, бгів, т. укрѣпитель. 
йгте — йгтііег. 
йгтііав, йіів, /. [бгтив] крѣпость, 

прочность, таіегіае, паѵіит; ігор. 
твердость. 

Йгтііѳг, адю. [бгпшв] крѣпко, твердо. 
Йгтііййо, Іпіз, /. = бгтііав. 
Йппо, 1. [бгшив] 1) дѣлать твердымъ, 
крѣпкимъ, укрѣплять, уігев, согрив 
ІаЬоге; въ яз. военн. укрѣплять, за¬ 
щищать, прикрывать, Іосит тиаШо- 
піЬпв, асіет, согпиа вибвісШв; Ь) ігор. 
подкрѣплять, поддерживать, ободрять 
повігов, апітпш; 2) ігор. утверждать, 
упрочивать, ітрегішп, расет; 6) 
подтверждать, аІщиіб іигедигапбо; с) 
утверждать, доказывать, аіідиіб ех 
аіщиа ге. 

Гігтиш, і, п. городъ въ области пи- 
денской; отт. ІРігтапия, аф. и 
зиЬві. Рігтапшп, і, п. помѣстье 
близъ г. Ф.; Ипп ап 1, отт, т. жи¬ 
тели г. Ф. 

йгошв, аф. 1) крѣпкій, твердый, тіп- 
сиіот, тигі; ігор. І. еі регреіиа 
атісіііа; 2) сильный, бгпшв аЪ едш- 
Іаіп; рориіпв сіѵііав 6; 3) положи¬ 
тельный, вѣрный, надежный, в рее, 
ассиваіог, атісив; Іііегае бппае, п. 
съ положительнымъ извѣстіемъ. 

йвоаіів, е, оф. къ казнѣ, къ Фиску 
относящійся, принадлежащій, см. 
бвсив, 2. 

ЙаоѳШц ае, /. [йетіп. отъ бвсіпа] кор¬ 
зинка, корзиночка. 

Песта, ае, /. [бвсив] 1) корзина, кор- 
8инка; 2) плетёная сырная Форма. 

йвоив, і, т. 1) рѣдко = бвсіпа, кор¬ 
зина; 2) денежная шкатулка, денежн. 
касса, особл. а) = аегагіпт, казна 
государственная; Ь) со временъ им¬ 
періи = собственные, частные до¬ 
ходы императора. 

ПавШв, е, оф. [бпбо] удобно раскалы¬ 
вающійся. 

Йввіо, бпів, /. [бпбо] раскалываніе, 
раздѣленіе. 

йввшп, і, п. см. йпйо, 8. 
& ввита, ае, /. [бшіо] щель, трещина. 
йвійоа, ае, /. баба, коперъ, сваебойный 

снарядъ. 
йвійоо, X. [бвіиса] вколачивать (бабою), 

вбивать. 
йвійіа, ае, /. 1) труба, чапр. водопро¬ 

водная; тахже пище пріема ый ка¬ 
налъ, дыхательный каналъ; 2) труб¬ 
ка, дудка изъ тростника, свирѣль; 
8) нористый нарывъ, Фистула. 

ЙвШаІог, бгів, т. [бвіиіа, 2.] играю¬ 
щій на свирѣли. 

Йяіиіаіив, аф. [бвіиіа] трубчатый, 
дутый. 

Йвіиібвив, оф. [бвіиіа] дырявый, нозд¬ 
реватый, скважистый. 

йхив, см. й<іо. 
Йхив, рагіср. м. 6$о; 2) оф. крѣпкій, 
прочный. 

ПаЪѳПйІит, і, п. сіетіп. отъ б&ЪеІІшп. 
Й&ЪѳІІит, і, п. [баЪгшп] вѣеръ, опа¬ 

хало. 
ЙаЪШв, е, аф. [бо] воздушный, воз¬ 

духообразный. 
ЙаЪгшп, і, п. [бо] вѣяніе, дуновеніе, 

порывъ вѣтра. 
йасоѳо,-2. [бассив] быть вялымъ. 
Йаосевоо, сиі, 8. [бассив] вянуть; ігор. 

дѣлаться вялымъ, ослабѣвать. 
ЙаооМив, аф. [бассив] 1) вялый, 

вислый, болтающійся, гоііит, теішп; 
2) ігор. слабый. 

Пассив, оф. вялый, обвислый; Ьото б, 
вислоухій. 
Пассив, Фамильное имя #еп!іа Согпе- 
Нае, Каіѵіае еіс. 

йедеііо, I. [ба^еИит] бить плетью, б. 
кнутомъ; хлестать. 

йа&ѳііит, і, п. [бартпл] 1) плеть, 
кнутъ, ба^еііів аб тогеет саевив; 
2) отпрыскъ виноградный, отростокъ, 
виногр.; Ь) роН. йаЪеІІа, ухватцы по¬ 
липа; 3) ремень у метательнаго копья. 

Й&&І1&1ІО, бпів, /. [ба^ііо] настоятель¬ 
ное требованіе. 

ПавіВДог, бгів, т. [ба^ію] требова- 
тель. 



АаягІНове Яеоіо 227 

Я&вііідЯб, адѵ. [ва&Шоаи*] позорно, съ 
безчестіемъ. 

&а&Ш6нив, аЗю. [ЙакШпт] постыдный, 

безчестный, позорный. 
НедШит, іі, п. 1) безчестный посту¬ 
покъ, позорное дѣло, мерзость, все- 
Іега еі На^Ша; іасегѳ, соштіиѳге, 
бісеге Ц 2) = безчестіе, позоръ, пе- 
^ие кіогій шоѵетіпі пецие На^Шо. 

в.а&ІЮ, I. настоятельно требовать, І. 
аіиіиет ігитепіит или ігпшепішп аЬ 
аІЦио; і. аі^иет, требовать отъ ко¬ 
го, напоминать кому о чемъ: ва$іІо 
сгітеп, потеп, желаю узнать — . 

йа^гапв, рагіср. гл. На^го; 2) ад$. 
горячій, пылкій, сирібііав, Ъото; Ь) 
бурный, тииііпбо, сотіііа; е) роЯ. 
яркій, соіог. 

Оа&г&піѳг, а4ѵ. [Налгала] горячо, 
страстно. 

ИодтопМ», /. [Йякгапв] сильный 
жаръ; (гор. пламя, пылъ. 

Аедто, 1. горѣть, пылать, паѵів Г.; 
роёі. іеіош Н&кгапв = молнія; ігор. 

ашоге, 1іѣі(ііпег бевібегіо; Наваге 
іпѵібій, быть предметомъ пылающей 
ненависти; Г. іпГатій, пользоваться 
самою дурною извѣстностію; Г іпо- 
рій, сильно страдать отъ—. 

А&&ГШЕЦ і, п. бичъ, плеть, кнутъ. 
1. Аатѳп, тіа, п. [Йо] 1) вѣяніе, ду¬ 
новеніе Вогеае; Гегипі ваа Йатіпа 
сіаввет (= попутный вѣтеръ); 2) Г. 
ІіЪіае, игра на Флейтѣ. 

2. Аатѳп, шів, т. Фламннъ, жрецъ 
одного извѣстнаго божества, і*. Біа- 
Ііа, Магііаіів, жрецъ Ю., М., ргобеге, 
сареге Йатіпет, назначить, избрать—. 

ДашіпІоа, ае, /. супруга жреца Юпи- 
тсрова, см. 2. Нашей. 

Яатіпіпш, іі, п. [2. Яатеп] должность 
Фламяна. 

Датіпіа, ае, /. [2. Яатеп] домъ Фла- 
мина. 

Ріатіпіин, родовое Имя; Ь) аф\ сіг- 
сп8 Г., ѵіа К.; с) ГІатіпІ&пив, аЦ. 
овіепіа Г. 

А&тта, ае, /. пламя, огонь, сопсірегѳ 
і. загорѣться, запылать; ігор. і. Ьеііі, 
іпѵібіае; егірші ее ЯаттЙ — изъ 
угрожающей опасности; иногда Нат¬ 
та = сильная страсть, горячая лю¬ 
бовь. 

А&ттёив, да#. [Натта] 1) пылающій, 
горящій яркимъ огнемъ, віеііае; ігор. 
пламенный, Іишіпа, взоръ; 2) крас¬ 
ный какъ огонь, огненнаго, яркаго 
ідеѣта; отт. виЪві. Яаттеит, еі, п. 
невѣстино покрывало, вуаль. 

ДаттІЯэг, ёга, ёгит, да#. [Натта- 
іего] носящій пламя: пламенный, 
огненный. 

Натто, X. [Натта] 1) іпігапв. пы¬ 
лать, горѣть, асегтив, Іптіпа Г.; 2) 
ігапвіі. а) зажигать, аіщиіб; Ъ) со- 
жнгать, РЬаёІоп Йатшаіив; с) ігор. 
воспламенять, сильно раздражать, аг- 
го^апііа і. отпев; і. ехегсіішп; сог 
Н&ттаіит. 

Наттйіа, ае, /. [йетіп. отъ Натта] 
небольшое пламя, огонёкъ. 

А&іив, ив, т. [Но] 1) дуновеніе, вѣяніе; 
і. весипбов, попутный вѣтеръ; ігор. 
рговрег І. іогіппае; Ь) дыханіе, І. е^ш, 
Фырканіе; с) ігор. надутость, гор¬ 
дость; 2) игра на Флейтѣ. 

А&тѳо,-г 2. [Наѵив] быть золото¬ 
жёлтымъ, б. жёлтымъ, золотистымъ; 
рагіср. Наѵепв — да#. златовидный, 
золотистый, сота. 

Аатѳвоо,-3. [Натпв] дѣлаться зо¬ 
лотожёлтымъ, златовиднымъ, золо¬ 
тистымъ. 

Ріаѵіаіів, ХРІатіапшц ем. Патіив. 
Гіаѵіпа, ае, /. городъ въ Этрурія; 

отт. Еіатіпіив, да#’. 
Уійтіив, родовое имя; отт. РІаті&Ш, 

е, н Ріаті&пав, а<#\ 
Датив, да#. золотожёлтый, жёлтый, зла¬ 

товидный, золотистый, теі, сгіпев; 
Сегев і.у свѣтлокудрая Ц. 

АѳЪШв, е, да#’. [Нео] плачевный: а) до¬ 
стойный оплакиванія, жалостный, 
вресіев; Ъ) жалобный, ѵох, кетііпа; 
с) проливающій слезы, горюющій, 
вропва. 

ДеЪіШѳг, а4ѵ. [НеЪіІів] плачевно, жа¬ 
лобно. 

Аѳоіо, хі, хшп, 8. I. ігап$. 1) гнуть, 
сгибать, гатит; Г. кепи, преклонить 
к.; роеі. і. агент, натянуть лукъ; таге 
Нехит = валивъ; Ъ) направлять, Г. 
сштшп, едошп, спгвпт, ііег аб игЪет, 
іп Сарііоішт; с) обращать, {. тиііит 
аб а1і^иет; Несіе асіев (осиіов) Ьис; і. 
ее к Несіі, обратиться куда-н.; роН. 
Несіі іп купив, вращаться, вертѣться; 
Несіі іп ап^пет, превратиться въ з. 
2) поворачивать въ другую сторону, 
і. ециит; І. ііег, тіат, взять другую 
дорогу; ігор. давать другое направле¬ 
ніе: а) пере-измѣнять, тосехп, ѵііат, 
і’аіа; Ъ) отклонять, врет ешп а рго- Гвііо; с) склонять, смягчать, трогать, 

аі^пет ргесіЬов, апітпт огаііопе; 
{. вирегов, беов (умилостивить); 3) 
іегт. і. въ яз. моряковъ: обходить, 
объѣзжать, І. рготопіогіит, обогнуть, 
объѣхать мысъ; 4) въ грамм, 
а) образовать, производить, ѵегЬа бе 
бгаесо; Ь) произносить протяжно «ми 
ставить удареніе протяжное, І. вуііа- 
Ъат. 

П. іпігапв. обращаться, отправляться, 
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й ех О&Ьшо іа соііев Тавсаі&пов; ігор. 
й ай варіепііат. 

Йео, ёѵі, зіаш, 2. 1) плакать, <1е ге.а1і- 
^иа; 2) (роіі.) ігапвИ. оплакивать, аіі- 
Яиет, песет Шіі. 

ЙбЪиѳ, ив, то. [Йео] плаваніе, плачъ. 
ХРІѳѵо, опІ8, то. озеро на сѣверѣ Гер¬ 

маніи. 
ІЧѳѵит о&віѳііат, крѣпостца въ сѣ- 

верн. Германія, въ землѣ Фризовъ. 
Йех-апітив, аф. 1) растроганный; 2) 

трогательный. 
йехіЪІІів, е, аф. [Йесіо] 1) гибкій, аг- 

сп8, шаіегіа; 2) ігор. уклончивый, ае- 
Іаѳ; Ь) перемѣнчивый, непостоянный, 
^иі(і роіеві езве іаш ЙехіЪіІе? 

йѳхіііэ, е, аф. [Йесіо] 1) гибкій; 2) со¬ 
гнутый, изогнутый, загнутый, віпив. 

йехііоатшв, аф. [йехив-^иог] дву¬ 
смысленно говорящій. 

йехіо, опія, /. [Йесіо] 1) сгибаніе; 2) 
извилина, поворотъ; ігор. ріиг. увёрт¬ 
ки, уловки; 3) измѣненіе, переливъ 
голоса, і. ѵосів, і. іп сапіи. 

Йѳхі-рѳв, бйів, аф. кривоногій, косо¬ 
лапый. 

йѳхиоеив, аф. извилистый. 
Йѳхйга, ае, /. [Йесіо] 1) сгибаніе; Ь) 

поворотъ; 2) іеггп. і. дгатт. склоне¬ 
ніе. 

йѳхив, рагіср. и. Йесіо. 
Йехив, ив, т. [Йесіо] 1) изгибъ, пово¬ 

ротъ; роіі. й Ьгишаіів, зимній пово¬ 
ротъ солнца; 2) ігор. оборотъ, Й ге- 
гит риЫісагит; Й аеіаіів, переходъ 
въ другой возрастъ; аисіипші йехи, 
къ концу осени; Ь) измѣненія, пере¬ 
ливъ голоса, модуляція, ѵосів; аіщиій 
йісеге Йехи; с) еъ грамм, ^иігй) Й 
ѵегЬогиш, потідит, измѣненія при 
склоненіи, спряженія. 

ШоШв, ив, т. [Йі&о] удареніе, столкно¬ 
веніе. 

ЙО, 1. дуть, вѣять, ѵепіив Й; ІіЪіа Йаіиг 
и {роіі.) ІіЬіа Йаі, играютъ иа Флейтѣ; 

ігор. та$па йаге, говорить свысока, 
высокопарно. 

Йооош», і, то. клочокъ шерсти, хлопокъ; 
ігор. бездѣлица; бездѣлка; поп йоссі 
йасеге, ехіѳіітаге, репйеге аіщиій, ста¬ 
вить ни во что, считать за ничто. 
Пога, ае, /. богиня цвѣтовъ; отт. 
Погаіів, е, аф. и виЪві. Погаііа, 
іиш, п. празднество въ честь б. Ф. 

Йогепв, рагіср. гл. Йогео; 2) аф. цвѣту¬ 
щій, отт. = а) прекрасный, Ь) силь¬ 
ный, богатый, имѣющій большое 
вліяніе. 

ЕЧогепИа, ае, /. городъ въ Этруріи; 
отт. ЗДогбпйпив, аф. и вйЬві. -Ііпі, 
огит, то. жителя г. Ф. 

Йогео, иі, — 2. [Йов] цвѣсти, быть 

въ цвѣту, агЪог, ве^еіеа; 2) ігор. про¬ 
цвѣтать, находиться въ цвѣтущемъ 
состояніи, отт. = а) быть сильнымъ, 
богатымъ, имѣть большое вліяніе, 
пользоваться большимъ уваженіемъ, 
йогеі Ше іп раігіа; й іп сигіа; Ъ) отли¬ 
чаться, славиться, і. аситіпе іп^епіі, 
іп ге тііііагі; Й ргаеіег сеіегов. 

Йогевоо,-8. [йогео] 1) начинать 
цвѣсти, разцвѣтать; 2) ігор. начинать 
процвѣтать, отличаться. 

йогѳив, аф. [Йов] 1) цвѣточный; 2) по¬ 
крытый цвѣтами, изобилующій цвѣ¬ 
тами, ргаіит, гига. 

Йогіййіив, оф. йетіп. отъ Йогійив. 
Йогійиа, аф. [Йов] 1) цвѣтистый, усѣ¬ 
янный, украшенный цвѣтами; Ь) цвѣ¬ 
точный, изъ цвѣтовъ, аеПа; 2) ігор. 
цвѣтущій, аеіав; Ь) цвѣтистый, йісед- 
йі #епив; с) яркій, соІог. 

ЙогіГѳг, 6га, бгиш, аф. [Йов-іего] цвѣ¬ 
тоносный. 

йогііё^ив, аф. [йов-іе^о] собирающій 
цвѣты. 

Йо», бгі8, то. 1) цвѣтокъ, цвѣтъ; Ь) 
(роёі.) йогев = сокъ цвѣтовъ, мёдъ, 
арів іп^егіі йогев аіѵео; 2) ігор. цвѣтъ, 
самое лучшее, лучшее украшеніе, й 
сіѵіиш, поЪіІіІаІів, іиѵепіиіів; й аеіа- 
Іів^= цвѣтущія лѣта, цвѣтущее время 
жизни; Ь) цвѣтущее состояніе, время, 
1. Ог&есіае, ѵігіиш; с) первый пушокъ 
на подбородкѣ. 

йоеойіия, і, то. [йетіп. отъ Йов] цвѣто¬ 
чекъ; ігор. ріиг. изящные обороты, 
цвѣтистыя выраженія. 

йиоіиаѣіо, ошв,/. [Йисіио] колебаніе; 
ігор. нерѣшимость. 

йиоіио, І. и Йисіиог, йероп. X. 1) вол¬ 
новаться, быть взволнованнымъ,шаге 
Йисіиаі; ігор. Йисіиаі ігагит аеаіп; 2) 
плавать по волнамъ, носиться туда х 
сюда, паѵіа й іп ваіо; 6) качаться, 
зыблиться, ігор. колебаться, быть не¬ 
рѣшительнымъ, не рѣшаться, ашхпив 
1.; Й іпіег врет теіип^ие; Й тадпів 
сигіа. 

йиоШовив, аф. [Йисіив] волнующійся, 
бурный, таге. 

йаоіие, ив, т. [Йио] 1) теченіе, стрем¬ 
леніе; ріиг. волны, тахіті Йисіив ех- 
сііапіиг; а^ііаііо Йисіиит; 2) ігор. не¬ 
твердость, шаткость, ненадежность, 
Й гегит, Й еі Іетревіав рориіі; Ь) вол¬ 
неніе, смятеніе, буря, Йпсіив сіѵііев, 
Й сопсіопот. 

Йиѳпѣа, бгит, п. [Йио] воды, волны, Й 
ТіЬегів, ХапІЬі. 

ЙиІйив, аф [Йио] текучій; ігор. а) ши¬ 
рокій, широко спадающій, ѵевіів; Ъ) 
разслабленный, слабый, Іасегіі, сог¬ 
рога; с) разслабляющій, саіог. 
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Лаііо, 1. [Йио] 1) носиться, плавать, па- 
тів, аітепв бшіапв; 2) качаться, раззѣ¬ 
ваться, болтаться, Іопіш, тевіів, ѵеіпт 
йиііаі; 8) ігор. быть въ недоумѣнія, 
колебаться, Г. апіто. 

Лшпѳп, іпі8, п. [йио] 1) теченіе, Г. Іап- 
Зиібшп; абѵегво Яатіпе, противъ те¬ 
ченія, вверхъ по рѣкѣ; весппбо Г. по 
теченію: Ъ) чаще = рѣка, і. Яиіі рег 
пгЪет; г. КЬобапив; с) = вода, і. Гоп- 
ІІ8; 2) потокъ, ващщіпів, Іасгітапшц 
ігор. Г. огаііопів. 
ПшпѳпШіа рогіа, [йитеп] ворота 

г. Рима, на берегу Тибра. 
йшпіпешц оф. [Йошеп] ручной. 
Лпо, хі, (хшп), 8.1) течь, литься, йшпеп, 

аап&ша йиіі;ігср. гее Яиипі аб повігат 
ѵоіипіаіет = дѣла идутъ хорошо; г ев 
1. аб шіегге^ппш, доходитъ до — ; 
босігіпа е]ив Іопде Іа^пе бихіі, рас¬ 
пространилось; гаші бпепіев, раски¬ 
дистыя, развѣсистыя вѣтви; Ь) Г. аіі- 
дча гѳ: йаіі вабоге, стоге, онъ весь 
въ поту, въ крови; с) Г. а (ех) ге аИ- 
дпа, происходить: потеп Г. ех #гаесо; 
2) = падать, ниспадать, рота Йиппі; 
агта Г. бе тапіЬив; ігор. геариЫіса 
бпепв, г. безъ опоры, безъ помощи; 
тігев, шетЬга Йиипі Іаввііибіпе, осла¬ 
бѣваютъ, изнемогаютъ отъ — ; 8) 
проходить, іетрив, ѵоіиріаіеа согро- 
гів Г.; 4) утопать, пропадать, ІЦиевсеге 
еі Г. тоНіІіѣ; Г. Іахи; сеіега павсипіиг, 
оссібипі, Йшіпі. 

Ниті&ІІв, е, аф. [Яитіиа] рѣчной. 
НитіаіШв, е, оф. ГЙитіиа] рѣчной. 
Нитіив, іі, т. [био] рѣка. 
1. Нихив, ив, т. [био] теченіе. 
2, Йихпв, оф. [пио] 1) нетугой, нена¬ 
тянутый, ЬаЬепае; 2) ігор. слабый, 
тепе; Ь) шаткій, ненадежный, ббеа; 
с) преходящій, тлѣнный, бренный, гее 
Ьпталае. 

Гооаіѳ, ів, ». [де. Гапсаіе отъ Гаисев] 
шейный платокъ. 

ГосШо ши ГосПо, !• [Госиіив] согрѣ¬ 
вать; ігор. подкрѣплять. 

Гоойіив, і, т. сіетіп. отъ іоспв. 
Госте, і, т. 1) очагъ; отт. = домъ, 
имущество, бото еі Госіа раігіів аіі- 
циет реііеге, еіісеге; а$ег ЪаЪіІаІиа 
допщие Госіа = пятью семействами; 
2) роН. а) жертвенный очагъ, жерт¬ 
венникъ; Ъ) костеръ. 

ГосІіоо, I. [Гобіо 2] толкать, колоть; 
ігор. мучить, огорчать. 

Госіша, ае, / [Гобіо] рудникъ, рудо- 
копня. 

ІЬОІо, Гобі, боевит, 8. 1) копать, рыть, 
Г. ід сатро, Говаат; 2) = колоть, Г. 
Іитіпа, осиіов, выколоть глаза; і 
едиат саісагіѣив, пришпорить л.; Ь) 

прокалывать, пронзать, І. Ьовіет ри« 
віопе, тіІНет ЪавІА. 

Гоѳсшкі-, см. Геоиші-. 
Гоаде, айѵ. [Гоеби а] скверно, гнусно. 
Гоѳдѳг&іия, оф. [Гоебия, егів] союз¬ 
ный. 

ГоесііГгй^ив, оф. [Гоебив-ігапдо] нару¬ 
шающій союзъ, вѣроломный. 

ГоесШав, 5іія,/. [Гоебиа] яерзость, гнус¬ 
ность. 

Гоѳдо, 1. [Гоебиа] 1) марать, обезобра¬ 
живать, тпіішп сшегѳ; ігор. запят- 
нать, обезславить, Г. яіогіат; аппив 
Гоебаіиа сіабіѣиа; 2) роіі. {. аіциет 
іегго, изуродовать, ранить или убить 
кого; а$п Гоебапіиг, опустошаются; 
Ъ) роіі. = убивать, Г. ѵоіисгея. 

1. Гоедив, аф‘. 1) гадкій, скверный, от¬ 
вратительный, Ьохпо, Іоспв; 2) гнус¬ 
ный, позорный, Гасіппа, Ги$а. 

2. Гоедив, ёгів, п. союзъ, договоръ, рах 
еі Г.; восіеіаа еі Г.; Г. Гасеге, ісеге, 
сотропеге, заключить — ; роеі. І. Іѣа- 
Іаті, бракъ; І. паіогае=законъ при¬ 
роды. 

Гоѳп-, см. Гѳп-. 
ГоѳЪѳо,-2. дурно пахнуть, вонять. 
Гоѳіібіав, оф. вонючій. 
Гоеіог, бгі8, т. дурной запахъ, злово¬ 

ніе. 
Гоѳѣавэ см. Геіая. 
ГЫішп, іі, п. листъ. 
ГоШойІшц і, т. [йетіп. отъ Гоііів] ко¬ 
жаный мѣшочекъ, неб. кожаный 
мѣхъ. 

ГоШв, іа, т. 1) раздувальный мѣхъ; 2) 
кожаный мѣхъ. 

Готепішп, і, п. обычное, ріигаі. [лк. 
Готітепіит отъ Готео] 1) припарка; 
Ъ) = перевязь; 2) ігор. средство об¬ 
легчительное, облегченіе, успокоеніе; 
Ь) (Ногаі.) пища. 

Готов, 1ІІ8, т. [Гоѵео] трутъ. 
Гопе, Ііа, т. 1) источникъ, ключъ; Ъ) 
роеі. = ключевая вода, Геггѳ і^пет 
еі Г.; 2) ігор. источникъ, начало, при¬ 
чина, виновникъ, Г. рЫІоворЪіае, то- 
ѵепбі, таіі, ЪеІІі. 

Гопіапив, оф. [Гопе] ключевой. 
Ропіеіов, родовое имя: отт. Гопіе- 

]апи§ и Гопіедив, оф. 
Гопііойіив, і, т. [йстіп. отъ Гопа] не¬ 

большой ключъ, источникъ. 
ГопНпаІів, е, оф. [Гопе] ключевой; 

рогіа Ропііпаіів = р. Сарепа. 
Гог, Гаіив в., <кроп. 1.1) говорить; Гапбо 

аибіге, слышать отъ другихъ, узнать 
□о н&слышкѣ; 2) = пророчествовать. 

ГогаЬШв, е, оф. [Гого] что можно про¬ 
сверлить, провертѣть, проколоть. 

Гогатѳп, іпіа, п. [Гого] дыра, отверстіе. 
Гог&в, айѵ. вонъ; ехіге г., выходить; 
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е]ісеге Г., выбросить, выкинуть в., 
ігор. рессаішп еіаіпт еві Г.,—обнару¬ 
жилось; баге Г., сдѣлать извѣстнымъ, 
обнародовать. 

Гогоерв, сіріз, т. /. щипцы, клещи. 
Гогйа, ае, 1) оф. стельная, Ъов, корова; 

2) виЪві. стельн. корова. 
Гоге = Гиіигшп евве. 
Гогѳт = еввет. 
Гогѳпвів, е, оф. [іогшп] 1) относящійся 

къ дѣламъ общественнымъ или — су¬ 
дебный, огаііо, $впив бісепбі Г.; орега 
Г, дѣятельность оратора или стряп¬ 
чаго; гев, пе#оііа Г., дѣла обществен¬ 
ныя или судебныя, или (см. Гогит, 1) 
денежныя дѣла; Ь) ѵевііа Г. и Гогеп- 
віа, іиш, (вс. уевіітепіа) = парадное 
платье, нарядное пл.; 2) площадный, 
іогЪа, Гасііо Г., толпа на площади, 
праздношатающіеся (к-ыхъ легко 
подкупить). 

ІРОГѲПІШ&, і, п. городъ въ Апуліи; 
отт. -іапі, бгшп, т. жители г. Ф. 

ГогГѳх, Псів, /. ножницы, клещи. 
1. Гогів, адл. 1) внѣ, іпіга таііпш еі Г.; 
отт. = а) не дома, соепаге Г; Ъ) въ 
походѣ, на войнѣ, рагѵі вид! Г. аппа 
иІ8І еві сопвіііиш боті; с) внѣ предѣ¬ 
ловъ отечества, На еі боті бі^шіаз 
еі Г аисіогііаз геІіпеЬііаг; 2) извнѣ, 
диае Г. аб еит беГегипіпг. 

2. Гогів» ів, /. чаще рШг. дверь, двери. 
Гогта, ае, /. 1) Форма, видъ, Г. адгі, 
пауішп; Ъ) образъ, Г. Ьатапа; с) на¬ 
ружность, красота, ѵігдшев Гогта ех- 
сеИепіе; Г. тпІіеЬгів; д) изображеніе, 
Фигура, Гогтае ѵігогит сіагіввітогпт; 
бевсгіЬеге Гогтае іп агепів; 2) ігор. 
образъ, Г. геіриЫісае, образъ правле¬ 
нія, государственное устройство; Ь) 
очеркъ, начертаніе, Г. ѵііае Ъеаіаѳ, 
оГйсіі; 8) Форма, штемпель, агяенішп 
ГогтЙ 8І^па1шп; Г. виіогів, колодка; Ъ) 
ігор. видъ, зепегіа ііііив вилі биае 
Гогтае. 

Гогтаіів, е, оф. [Гогта] Формальный, 
составленный по Формѣ. 

Гоппаіог, бгІ8, т. [Гогто] образова¬ 
телъ. 

Рогшіаѳ, йгшп, /. городъ въ Лаціумѣ; 
опт. ГогтіАлия, оф. и 8иЪві. -і5ш, 
огшп, т. жителя г. Ф. 

Гоппіоа, ае,/. муравей. 
ГоппШ&ЫНв, е, аф. [Гогтібо] страш- 
пый. 

1. Гопшсіо, 1. страшиться, весьма 
бояться, а&щиет, ігасопбіат аПсцща; 
адиае Гогтібаіае — водобоязнь. 

2. Гопшсіо, шІ8, /. 1) ужасъ, страхъ, 
Г. тогіів; 2) страшилище, пугалищѳ. 

Гогші(Іо108е»аби. [Гогтібоіовив] страш¬ 
но. 

Гогтісіоіовив, аф. [Гогтібо] 1) стр&ш- 
ный, ужасный, Іоспв, Ъеіішп, іетрога; 
2) (Тас.) страшливый, боязливый, Гог- 
тібоіозіог поаііит. 

Гогто, 1. [Гогта] 1) давать Форму, видъ, 
образовать, аіщціб; ігор. Г. іл&епіа 
Ьотшшп, образовать, развивать — ; 
Г. ее ід шогеа аііссцив, приноравли¬ 
ваться къ правамъ кого-л. или — по¬ 
дражать кому; Г. Ъоуез аб пвшп а^ге- 
віет, пріучать —; Г. анішоз, на¬ 
строить — ; Ь) устроивать, Г. терпит; 
Гогтаіів отдіЪиз (пеиіг.) аб ЪеШ еі 
расів ивив; 3) дѣлать, при-изготовлять, 
Г. аі^пшп, статую; роёі. Г. сіаввет, по¬ 
строить Ф.; Ъ) ігор. Г. аіщщб тепіе, 
воображать, представлять себѣ что-л. 

Гогтовѳ, адя. [Гогтовпв] стройно, пре¬ 
красно. 

Гопповііав, Ііія, /. [Гогшозоз] строй¬ 
ность, красота. 

Гогтовпв, аф. [Гогта] благовидный, 
стройный, прекрасный, Ъото, уіт^о; 
роёі. Г. аппі іетрив = весна. 

Гогтйіа, ае, /. [Гогта] 1) Формула, 
Форма, правило, иногда соПесі. = из¬ 
вѣстныя правила, постановленія, Г. 
іевіатепіогиш, ^пгівсопвиііопіт; тііі- 
іев рагаіов ЪаЪеге ех Г., по положе¬ 
нію, по условію договора; геГеггѳ аіі- 
<цюв іп восіогит ГогтаІат, включить 
въ число союзниковъ по примѣру 
другихъ, на основаніи общеприня¬ 
тыхъ правилъ; Ъ) = судебное дѣло, 
сабеге или ехсібеге Гогпшій, про* 
играть тяжбу; 2) извѣстный родъ, 
образъ, устройство, свойство, Г. бісеп- 
бі, біасірііпае. 

Гогтпіагіив, іі, т. [Гогтиіа] Форма¬ 
листъ 

Гош&оаіів, е, аф. [Гогпах] печной, къ 
печн относящійся. 

Гогпаойіа, ае, /. [йетіп. отъ Гогпах] 
печка. 

Гогпах, асів, /. печь. 
Гогпіоаіив, оф. [Гогпіх] сдѣланный со 

сводомъ. 
Гогпіх, ісІ8, и». 1) арка, сводъ; 2) въ яз. 

военн. крытый ходъ, покрытый путь; 
8) подвалъ. 

Того, X. буравить, пробуравливать. 
Гоге, іів, /. [Гего; встрѣч. только пот. 
и аЫ.] 1) виЬві. случайность, нечаян¬ 
ность, нечаянный случай, диоб Гоге 
оЪЫіі; 2) Гогіе = аЛѵ. а) случайно, 
ееа Г. вей іепіапбі саиа&; Гогіе Гогіопа, 
случайно, по счастью: Г. Г. аіГціі; Гогіе 
іетеге, на счастье, на авось; Ь) сь 
сою8. ві, піві, не = можетъ-быть, еі 
(цііа ѵеяіпіт Г. тігаіог. 

Гоге ап, а&о. = Гогіавве. 
Гогвіі и Гогаіі&п, абѵ. = Гогіавве. 
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ІЪгіап, дреен. ф. = ГогаНап. 
ГЪгІааае, айѵ. можетъ-бытъ. 
Гогіе, см. Гоге* 2. 
ГогНсйІпв* вф. [Летіп. отъ Гогііа] до¬ 

вольно храбрый, твердый. 
Ібгііл, е, аф. 1) сильный, Ъото, едппа; 

Ь) крѣпкій, Іі^пшп; 2) твердый, храб¬ 
рый, мужественный, отважный, Г еі 
сопаіапв тіг, апіпша Г; 8) сильный, 
значительный, Гатіііа Г. 

ГЬгііівг, аск>. [Гогііа] 1) крѣпко, силь¬ 
но: 2) твердо, храбро, мужественно. 

ГЪгШшІо, Іпіа, Г. [Гогііа] 1) крѣпость, 
сжла, согрогіа;2) твердость, храбрость, 
неустрашимость. 

ГогіиІіо, аЛѵ. [Гогіпііоа] случайно, не¬ 
чаянно. 

ГЪгіиііив, аф. [Гоге] случайный, не¬ 
чаянный. 

ГогіоШів, па, и». [Гоге] встрѣч. аЫаі. 
Гогіоііа = аЛѵ. случайно. 

Гогійпа, ае,/. [Гоге] 1) судьба, Г. аеспп- 
<1а = счастіе; Г. абуегва, яесчастіе, 
часто Гогійпа = а) счастіе, Г. егаі ро- 
іепііогіа, счастіе благопріятствовало 
сильнѣйшему; опшеа Іаибапі теаа 
Гогідш&з; Ъ) несчастіе, Гогіопаа апаа 
ассоааге; 2) участь, положеніе, званіе, 
Г. аегтогтп; Ьотіпеа опшіа іогіппае 
ас Іосі, всякаго званія и происхожде¬ 
нія; Балов огпаіиа Гогіапае апае ар- 
рагаІіЪпа; (Тас.) Уеарааіапо аніе Г. 
атіспв = до вступленія его на пре¬ 
столъ; 8) особ*, ріиг. имущество, абі- 
шеге аііспі ГоПипаа Ъопа^ие; опші- 
Ъиа аосіогаш Гогіапіа сопашпрііа. 

Уогійпа, ае,/. богиня счастія. 
Гогіипаіѳ, аЛѵ. [Гогіопаіпа] счастливо. 
Гогіхш&іив, аф. [Гогійпа] счастливый, 

богатый. 
Гогійпо, I. [Гогійпа] счастливить, дѣ¬ 

лать счастливымъ, аіісоі аіідшб, кого 
чѣмъ. 

ГогтШ* опил, т. [Гоша] пблкя для книгъ. 
Рогйіі* бгшп, т. мѣстечко въ землѣ 

сабинской. 
Гогшп, і, ». площадь: 1) Гогшп (Пота¬ 
щил) въ Римѣ, между Кашгголян¬ 
скимъ н Палатинскимъ холмами, гдѣ 
a) рѣшались дѣла общественныя, Го¬ 
гот аШл#еге, ід Того еѳве соеріаае, 
начать заниматься д. общественными; 
b) занимались торговыми, особл. де¬ 
нежными дѣлами; впЫаіа еві бе Г. й- 
беа (кредитъ); Роаішпіпт ]ат ргібет 
іп Того поп ЬаЪептв илы севвіі бе То¬ 
го — обавкрутился; 2) рынокъ, Г. ріа- 
саіогішп, рыбный р.; Г. оіііогіпт, Г. 
Ъоагішп; 8) внѣ Рима: в) торговое 
мѣсто, рынокъ, орріблт потіпе Уа^а, 
Гогшп тахіте сеІеЪгаіпт; Ъ) городъ 
въ провинціи съ судебнымъ вѣдом¬ 

ствомъ: сітііаіеѳ, дпае іп іб Гогцт 
сопуепіеЪапІ, которыя принадлежали 
къ тому вѣдомству; пе дпіа ехіга 
аишп Г. уабішопіит рготіііегеі; отт. 
Гегит а#еге, производить судъ; Гогшп 
іпбісеге, назначить судебные дни; от¬ 
туда же имена многихъ городовъ: Г. 
Арріі, ЛЮ, Апгеііпт и друг. 

Гогов, і, ж. обычное, ріиг. Гогі {рѣдко 
Гога) 1) проходы между лавками, на¬ 
значенными для гребцовъ = палуба, 
аііі таіоа асапбппі, аШ рег Гогов спг- 
аапі; 2) ряды скамей въ циркѣ, мѣста 
для зрителей; 8) роН. пчелиные соты. 

Рбві, б гит, т. племя въ сѣверо-за¬ 
пади. Германіи. 

Говва, ае,^. [Гобіо] ровъ. 
Говвіо* бша, /. [Гобіо] копаніе. 
Говвог, бла, т. [Гобіо] копатель. 
Говвйіа, ае,/. [детгп. от Гоааа] не¬ 

большой ровъ. 
ГЬввйга, ае,/. [Гобіо] копаніе. 
Готов, ае, /. [Гобіо] яма, особл. для лов¬ 
ли звѣрей, волчья яма. 

Гоѵѳо, ГбУІ, Гбішп, 2.1) согрѣвать, атеа 
Г. риііов реппіа виів; отт. а) лелѣять, 
ласкать, Бібо Г. раегош &гетіо; Ь) 
благопріятствовать, поддерживать, Г. 
аІЦиет, рагіет, гее аіісщоа; Г. тоіпп- 
іаіет раігот, Г. Ъеііпт; с) = постоян¬ 
но сидѣть, оставаться, Ьптшп, на 
землѣ; й сааіга, не выходить нзъ л.; 
Г. Іагеш, остав. дома; б) Г. Ьіетеш 
Іихп, провести зиму въ роскоши; 2) 
мыть, особл. теплою водою, освѣжать, 
Г. ѵиіппв ІутрЬй; ога Гоуѳ. 

Г^аоіов, рагіср. и. Ггап&о; 2) аф. без¬ 
сильный, слабый, вялый. 

Ггоеп-, см. йгѳп-. 
Гга&а, бгот, п. земляника. 
ЯгвдШв, е, оф. [Ггап$о] 1) ломкій, хруп¬ 
кій, непрочный, ^Іасіев; роН. адиа Г. 
= ледъ; 2) ігор. слабый, хилый, дрях¬ 
лый, согрив; Ь) шаткій, тлѣнный, гее 
Ьшпапае; 8) роёі. издающій трескъ, 
трескучій, іаигия (когда горитъ). 

АэдШіав, йііа, /. [Гга^іііа] ломкость, 
непрочность; ігор. тлѣнность, брен¬ 
ность. 

Гга#тѳп = Ггарпепіпт. 
Бга&тѳпіит, і, п. [Ггап^о] обломокъ, 
кусокъ, обычное, ріиг. обломки, остат¬ 
ки, гетогшп, паті&іі. 

Явдог* бгіа, пи [Ггап^о] шумъ, трескъ, 
громъ. 

Ггавовив* аф. [Ггап^о] 1) наполненный, 
заваленный обломками; отт. = бу¬ 
гристый, неровный, аііуа, топа; Ъ) 
ігор. шероховатый, несвязный, огаііо; 
2) трескучій, шумный, Іоггепв. 

Ггаірто, Б крѣпко пахнуть, благоухать. 
Бэдтшх, і, п. см. Гга&а. 
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Аг&тѳа, ае,/. копье. 
&&П&0, Ггбді, Ггасішп, 8* 1) копать, 

добивать, Ьаві&ш; паѵів Ггасіа; Г. 
гасЪішп, переломить себѣ руку; 2) 

ігор. сокрушать, приводить въ уны¬ 
ніе, лишить бодрости, І.. апітит аіі- 
сщия; ^паѳ сопішпеііа еит поп Гге- 
$ІІ; Ъ) укрощать, обуздывать, сопсііа- 
іов алішов, п&ііопев, сирібііаіев; Г. ве, 
преодолѣть, превозмочь себя; с) ли¬ 
шать силъ, обезсиливать, Ъовіев Ггас- 
іі ЪеІІо; Г. вѳпіепііат аіісіцив, опро¬ 
вергнуть —; Г. ѵіт, орев, истощить—; 
саіог ве Г., проходитъ; &) расторгать, 
разжалобить, склонить на милость, 
ігап^і тівегісогбіѣ; іе иі иііа геа Ггап- 
^аі; е) нарушать, і. йбет, Гоебив. 

Агаіег, ігів, т. 1) братъ; Ь) близкій род¬ 
ственникъ, особл., двоюродный бр., 
зять; 2) = другъ, пріятель; в) рЫг. 
почетное названіе, которое давалъ 
римскій сенатъ нѣкоторымъ наро¬ 
дамъ: Аебиі а вепаіп Ггаігев арреі- 
Іаіа. 

Лгаіягсйіив, і, т. [йетіп. отъ ігаіег] 
братецъ. 

&&1ѳгпѳ, о4ѵ. [Ггаіепшв] по-братски; 
дружески, по-дружески. 

&&1ѳгші;&8, ііів, /. [ігаіегпов] брат¬ 
ство. 

Аг&іегішв, аф\ [Ггаіег] 1) братскій, 
атог; і. пех, братоубійство; 2) дру¬ 
жескій, дружественный. 

Агаігіоіаа, ае, т. [Ггаіег-саебо] брато¬ 
убійца. 

АгаийаНо, бпів, /. [ігаибо] лишеніе 
выгоды, обманъ. 

Л*аисШог, бгів, т. [Ггапбо] обманщикъ. 
&аи<іо, X. [Ггаив] 1) обманывать, аіі- 

Чиет; Г. сгесіііогев, не платать —; Г. 
аіщиет аіщиа ге, обманомъ лишить 
кого чего-л.; б) несправедливо отка¬ 
зать кому въ чемъ: Г. тііііеа ргаебА, 
аііциет ІгіитрЬо; 2) Г. аіщиш, не¬ 
справедливо удерживать, похищать: 
Г. вііреп<1іит; гевіііаѳге Ггапбаіа. 

Агашіиіѳпібг, айѵ. [Ггапбиіепіов] об¬ 
маномъ, коварно. 

Ггаисіиіепідів, адф. [Ггаив] обманчи¬ 
вый, Фальшивый, коварный. 

Ашв, бія, /. 1) обманъ, Г. ас боіов; 
Ггаибет Гасеге Іе^і, обманомъ обойти 
законъ; віпе Ггаибе, безъ обмана, 
честно; 2) раевіѵ ошибка, заблужде¬ 
ніе, іііісеге, бебисеге аіщиет ід Ггаи- 
бет, вовлечь, ввести кого въ — ; бе- 
Іаѣі ід Ггаибет, обманываться, оши¬ 
баться; 8) преступленіе, грѣхъ, Ггап- 
бет сопсіреге, виасіреге, соттіиеге; 
Ггаибет сарііаіет абтіиеге; 4) вредъ, 
убытокъ, ущербъ, аіісоі ігаиает іег- 
ге или Ггаибі евве, служить во вредъ, 

вредить кому; віпе теа Ггаибе рори- 
Іцпе Вошапі, безъ вреда для меня м 
римскаго народа; аі, ^аі сіѵів Сатра¬ 
пов апіе сегіат біет Ігапаіявеі, віпе 
ігаабе еввеі (= безъ наказанія). 

Агахіпѳив, и Ггахіпив, оф. [Ггахіпнв] 
ясеневый. 

Агахіпшц і, /. ясень; рШ. «= дротикъ 
изъ ясенев. дерева. 

Ргевѳііае, Ітш, /. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. -ІІйпіів, оф. к еиЪяі. -Иіпі, 
бтт, т. жители г. Ф. 

Ргедопае, Кгшп, /. городъ въ Этрурія. 
АгетеЪшиХив, оф. [Ггето] 1) шумный, 
шумящій; 2) ропщущій, негодующій. 

&ѳтііид, ав, т. [Ггето] 1) шумъ болте 
или менѣе сильный, ревъ, гулъ, жуж¬ 
жаніе, тагів, ѵепіопіт, Іеопів, аринц 
Г. агтогит, стукъ о.; Г. едиоГшп, Фыр¬ 

каніе л.; 2) бормотаніе, шопотъ, го¬ 
воръ, Г. сіатогяие Ъотіпшп; беід Г. 
шсгеЪиіІ, ровіеа сіатог еіс.; Ь) вор¬ 
чанье, ропотъ, зепіів. 

Ггето, иі, йот, 8. 1) шумѣть, (болѣе 
или менѣе сильно), ревѣть, бушевать, 
жужжать, Фыркать, тепіі, Іѳо, таге, 
арев, ециив Г.; 2) (о предм. одушеел. 
особл. о толпѣ) бормотать или кри¬ 
чать: а) изъявляя удовольствіе, одо¬ 
бреніе, віпші оге ГгешеЬапІ; 5) = вор¬ 
чать, роптать, Ггепщпі отпіЬая Іош, 
ГгетаЩ отпев Іісві; с) (ігапеіі.) І. 
агта, шумно требовать о.; отпев еа- 
бѳт Ггѳтипі, всѣ кричатъ одно и то 
же; Аггіов сопвпіаіпт віЪі егерішп Г., 
А. постоянно твердитъ, ворчитъ, 
что —. 

Агѳшог, бгів, т. [Ггето] роёі. = Ггеті- 

&ѲП&ІОГ, бгів, т. [Ггепо] усмиритель, 
укротитель. 

Агѳшіо, биі, Ггевпш и Ггеввшп, 8. (рѣд- 
ко ігепбео); 2) скрежетать зуб&мн. 

Агѳпі, бгит, см. Агешши 
Арѳпо, X. [Ггепит] 1) взнуздывать, еааов; 

2) ігор. обуздывать, укрощать, і. то- 
Іирѣаіев, Гогогеш аІісціпв; Ь) господ¬ 
ствовать, управлять, ^епіеа. 

РгѳпІапІ, бгит, т. племя на восточн. 
берегу Италія; отт. -йпов, аф‘. 

Г^ѳпшп, і, п. (чаще ріиг. Ггепі и Ггепа) 
увда; і. гетіііеге, баге = давать во¬ 
лю; іпЫЬеге, бисеге Г., сдерживать, 
осаживать; ігор. {. ітрегіі, бразды 
правленія; Ггепов тог беге ігор. = 
скалить зубы, сопротивляться; абЫ- 
Ьеге аііегі саісагіа, аііегі Ггепов, под¬ 
стрекать одного, удерживать другого. 

Агѳапѳпв, Іів, а4?. часто бывающій, 
частый, егаі Кошае 1, часто бывалъ 
въ Р.; г. аибііог = прилежный с.; Гге- 
дпепіет евве сит &1і^ио, часто бы- 
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ватъ вмѣстѣ съ кѣмъ; Ь) часто встрѣ¬ 
чающійся, обыкновенный, тегЬшп 
аро(і аііоа Г.; і. росоіа; 2) многочи¬ 
сленный: а) собравшіеся въ большомъ 
или достаточномъ числѣ, многіе: іге- 
даепіев іпітив; ігедиѳпіев сітев аЦие 
восіі; вепаіив 1; полный числомъ или 
когда число сенаторовъ достаточно 
для рѣшенія дѣла; Ъ) гдѣ бываетъ, 
собирается или собралось много лю¬ 
дей — часто посѣщаемый, многолюд¬ 
ный, тіа, іЬеаігит, пшпісірішп, огЪв; 
с) І. ге аіщпа, полный чего, богатый 
чЬмъ; 1. рівсіЬпв; іегга і. соІиЬгіа; 
игЪз 1 іесіів; Іоса йгециепііа аесіійсіів; 
застроенныя м. 

йедивпШіо, <5пів, /. [{гецивпіо] 1) 
частое употребленіе; 2) скопленіе. 

йгѳфіѳпіаітів, оф\ [Ггѳциепіо] уча- 
щательныЙ. 

бодиѳпі&іиА, рагіср. «л. й^иепіо; 2) 
оф. богатый, обильный, вепіепііів Г. 

йгѳфіѳпібг, асіѵ. [ігѳциепя] 1) часто; 2) 
многочисленно, во множествѣ. 

ОэдиепНа* ае, /. ргѳзиепа] 1) много¬ 
численное собраніе, большое число 
присутствующихъ, {. вепаіив; і. ѵев- 
Ігшп (= ѵевіга); 2) множество, Ьоті- 
пшп, тпі^і; та^па і. гегшп, богатство 
содержанія. 

Аодиѳпіо, 1. [Ггедаепв] 1) часто посѣ¬ 
щать, і. (іотит аіісхуия, аіщиет; ^иае 
Іоса еі паііопев тіпив і^иедіаіа випі; 
2) во множествѣ стекаться, собирать¬ 
ся на—, праздновать (о многочислен¬ 
номъ собраніи) і. Іисіов, васга, сііев во- 
Іешлеа; 8) во множествѣ собирать, і. 
всгіЬаз, ророіпш; і. тиііа, накопить 
многое; 4) наполнять, огаііопет 1а- 
тшіЬав; Ь) дѣлать многолюднымъ, 
населять, игЪв Ггедиепіаіог; і. воіііи- 
йшет Ііаііае; Г. Ііаііат соіопів; 5) ча¬ 
сто употреблять, повторять, І. тегЪі 
Іпшвіаііопеш; ехетріа Л’ециѳпіаіа 
арпсі Сггаесоа; сощодо ГгециепІаЬап- 
Ішг, браки часто совершались. 

Сгеіѳлвіе, е, оф*. [ігеішп] къ проливу 
принадлежащій; таге І. = Ігеіит 8і- 
сиіае. 

Лгеіит, і, м. м (рѣдко) ігеіив, ае, т. 1) 
проливъ, тагів повігі еі осеапі = 
проливъ Гибралтарскій; 2) росі.=* мо¬ 
ре, і. Епхіпит, ІлЪусшп. 

1. АгѳШа, оф. полагающійся; ігеіов 
апхШо ѵевіго вавсері, полагаясь на 
вашу помощь я —. 

2» &еіш, ив, пи см. &еІшхи 
Моо, сиі, сіит и сШш, 1. тереть. 
Моійв, рагіср. «л. Ггісо и Ггі^о. 
Мдоо, хі, — 2. [*гі$ив] 1) быть холод¬ 
нымъ, зябнуть, шалив Г.; 2) ігор. а) 
приходить въ застой, вяло пронзво- 
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диться, не подвигаться впередъ, не 
приносить пользы, сопзіііа, іпіісіа 
Ггідепі; від аиіет івіа Ггі^еЬипі; Ь) 
быть вялымъ, предаваться бездѣй¬ 
ствію, ничего не дѣлать, і. Ьошо; 
дшмі ІіЪі всгірві Спгіопет ѵаМе іті#е- 
ге, ^ат саіеі; с) быть холодно прини¬ 
маемымъ, ие нравиться, быть остав¬ 
леннымъ безъ вниманія, ргішо сопсіо 
Рошреіі^гі^еѣаі; ріапе ^атГпде! ог&ііо. 
М&ѳвоо,-8* [ігі#ео1 1) холодѣть, 

остывать; 2) ігор. охладѣвать, дѣлать¬ 
ся равнодушнымъ, вялымъ. 

{НвНв, айѵ. [Ггфбив] холодно, вяло. 
Мвісійіив, оф. [Детіт. отъ йі^ііия] 

холодноватый. 
&І8І<іив, аф. [*ті$ео] 1) холодный, 

афі&, шешЪга; і. Ьоггог, ознобъ, 
дрожь; 2) ігор. холодный, равнодуш¬ 
ный, безжизненный, вялый, ассива- 
іог; огаіог пішів Іѳпіия еі раепе йгі#і- 
(іов; Ъ) слабый, ничтожный, пошлый, 
саішппіае, аепіепііае, ;осия, воіаііит. 
Мдо, хі, сіит и хит, 8. жарнть, под¬ 
жаривать. 
Мвшц бгів, п. 1) холодъ; 2) роёі. = 
зимній холодъ, 8има, поп аевіаіе, поп 
Ггі^оге; Ъ) дрожь, сггр&хъ или хладъ 
смерти, смерть, шетЪга аоіѵипішг М- 
&огв; 3) ігор. холодность, равнодушіе, 
Ь) недѣятельность, вялость. 

Ліо, 1, растирать, разбивать. 
Егівіі, бгаш, т. племя на сѣверѣ Гер¬ 
манія. 

ГгШШш, і, т. кубокъ зерневой. 
Ггітоіив, аф*. [Ггіо] 1) ломкій, ничтож¬ 
ный, бѣдный; 2) (чагце) пустой, вздор¬ 
ный, пошлый, сааза, веппо, ^осив. 

Ггошіаіог, бгів, т. [йгопз] обрѣзываю¬ 
щій листья, подчищающій дерево. 

Ггошіѳо,-І [6*опв] быть покры¬ 
тымъ листьями, зеленью. 

&оп<іѳвоо,-8. [Ггошіео] покры¬ 
ваться листьями, зеленѣть. 

йгошіѳшц оф. [Ггопв] 1) сдѣланный изъ 
листьевъ, согопа; 2) покрытый листья¬ 
ми, многолистый. 

&оп<ііГѳг, бга, ёгот, оф. [ігопа-Гего] 
лиственный, листистый, пешие. 

Йч>п(16вив9 оф. [ітопв] 1) богатый 
листьями, листистый, гатив; 2) по¬ 
крытый зеленью, топе. 

1. йюпв, Шв, /. листья, эелень. 
2. Агопв, ІІ8, /. 1) лобъ; сопігаѣеге, аі- 
йисеге ігопіет, морщиться; гетіііеге, 
ехріісаге развеселиться; Ъ) = вы¬ 
раженіе лица, лицо, ігопіе оссиііаге 
вепіепііат; Г. Іаеіа, воШсііа, ѵега; уѳ- 
гівзіта ігопіе а1і^ш(1 (Іісеге, сказать 
что съ полною откровенностію; Г. 
ргоіегта, дерзость; 2) передняя, лице¬ 
вая сторона, ?. аесііит, сазігопш; а 
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Ггопіе, спереди; осіо соЬогівв іп Ггоп- 
іе сопвіі*иіІ; дехігй Ггопіе = на пра¬ 
вомъ крылѣ; Ъ) наружность, видъ, 
иігит Ггопіе ап тепіе еі віиде&і, ди- 
Ъііаіиг; іп Ггопіет, по виду, по види¬ 
мому; ргіта Ггопіе, съ виду, на пер¬ 
вый взглядъ. 

ГгопіаИа, іпт, п. [Ргопв] налобникъ, 
(у лошади). 

ЛЮПІО, бПІВ, аф’. [Гг0П8І широколобый. 
АгиоіІГѳг, бга, бгшп, аф. [Ггисіиа-Гѳго] 
плодоносный. 

Лисіи&гіия, аф. [Ггпсіия] приносящій 
доходъ. 

Агшгіиовив, аф. [Ггасіиа] прибыльный, 
доходный, а#ег, ігор. весьма полез¬ 
ный. 

&иоіш, рагіср. и. Ггиог. 
Агаоіиз, из, т. [Ггиог] 1) произведеніе, 
плодъ, Г. ргае<1іогит, агЬогит; Г. ре- 
сипіае = проценты; часто доходъ: 
1 ипіпа аппі; 2) ігор. плодъ, резуль¬ 
татъ, ^Іогіа еві Г. ѵегае ѵігіиіів; Ъ) 
польза, награда, іп Ггисіи ЬаЬеге, счи¬ 
тать—; Г. сарсге, регсіреге, извлекать 
нользу; 8) аЪшіг. (рѣдко) пользованіе, 
наслажденіе, Г. ѵоіиріаіит. 

&и&а1іог, 1ів8Іпш8, см, Гпіяіа, 1. с. 
ДгияаІІІав, аіів, /. [см, Гги^аНог] благо¬ 

разумное поведеніе, умѣренность н 
честность. 

Аги&аіііег, аЛѵ. [см. Гги^аііог] благо¬ 
разумно, умѣренно н честно. 

йги*і, см- Атвів. 
ІѴа^ІГѳг, бга, бгшп, аф*. [Гги$ев-Гего] 

плодоносный, приносящій плоды, по¬ 
лезный. 

Агодііё&ив, аф*. [Ггп^ев-Іе^о] собираю¬ 
щій плоды. 

Лгивів, (депіі.)у *і, зет, $е; ріиг. Гга^ев, 
$шп, еіс. /. (пот. зіпд. не встрѣчает¬ 
ся; Ггих?) 1) зіпд. рѣдко: а) плодъ, 
произведеніе, поп отпет Гги&ет іп 
отпі а#го герегіге ровзів; Ь) ігор. 
прокъ, польза; ехрегііа Ггидів = без¬ 
полезное; ад Гги&ет или ад Ъопат Г. 
ве гесіреге — исправиться, сдѣлаться 
благоразумнымъ; с) Лаііѵ. Гги^і (ино¬ 
гда Ъопае Ггиді) собств. въ прокъ = 
аф*. благоразумный, умѣренный и 
честный, дѣльный, Ъото, вегтиа, ѵііа 
Г.; Ьото регтодевіив еі Ъопае Гт#і; 
сюда припадл. сотрагаі. Гги$аІіог, 
еирегі. Ггиваііввіпщв; ровіі. Ггияаіів 
встрѣч. только у позднѣйш. писате¬ 
лей; 2) ріиг, чаще: а) плоды, произве¬ 
денія, іехтае Г; сіиісесіо Гт^ит; роёі. 
Ггияеа ааіаае = тоіа ваіаа, см. тоіа; 
Ь) ігор. плоды, польза, Г. іпдивігіае. 

Агитѳпі&гішц аф. [Ггитепіит] 1) 
хлѣбный; іоса, рготіпсіа Г., хлѣбород¬ 
ныя; гее Гготепіагіа = провіантъ; 2) 

виЬві. -гіпа, іі, т. торгующій хлѣбомъ. 
АгщпѳпВДіо, бпів, /. [Ггшпепіог] до¬ 

бываніе хлѣба, съѣстныхъ припа¬ 
совъ, снабженіе провіантомъ. 

АгатепДОдо, бгіа, т. [Гпкпепіог] до¬ 
ставляющій хлѣбъ, провіантъ: 1) фу¬ 
ражиръ; 2) поставщикъ хлѣба. 

Агитѳпіог, X. Лероѣ. [Ггитепіит] до¬ 
ставать, добывать хлѣбъ, провіантъ 
для войска. 

Апшюпйііп, і, п. хлѣбъ (въ зернѣ), 
жито. 

Ггиог, ііпв иди сіоя в., 8. Лероѣ. 1) на¬ 
слаждаться, Г. тііѣ, отпіЬиа соттодів; 
НаппіЪаІ, цпот тісіогіа піі роввеЦ 
Ггиі таіиіі; Г. а1іцио=жмѣть знаком¬ 
ство съ кѣмъ; 2) іегт. і. въ яз. тртд. 
пользоваться доходами съ —, пііоя 
сегііа Гапдів Ггиі воіііпв егаі. 

РгиаІпо, бпів, «. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. Ргивіп&в, Іііа, оф. и еыЬві. 
Ргияішйѳв, шп, т. жители г. Ф. 

&ивШ;іт, аЛѵ. [тівіит] по частямъ, 
кусками. 

ЙЧ23ІГ&, аЛл. 1) напрасно, безъ пользы; 
Г. ІаЬогаішп еві; пиіішп Іеіот Г. тів- 
впт еаі; Г. ЬаЬеге аіщиет, обмануть 
кого; иі іііі Ггиаіга аіпі, чтобы они 
были обмануты; 2) = безъ причины, 
безъ основанія, пес Гговйга, пат еіс.; 
і. сгедеге. 

Аговігдѣіо, бпів, /. [Ігааігог] обманъ, 
тщетное ожиданіе, неудача. 

йгояігог, 1. Лероѣ, (рѣдко Гглвіго, 1) 
[і'гивіга] дѣлать тщетнымъ, безполез¬ 
нымъ, гаті агЬогит ісіпв Ггпаігапіиг; 
отт. чаще = обманывать, вводить въ 
обманъ: і. аіідиет, врез ешп іпівігаіа 
еві. 

Ягивішп, і, п. кусокъ, нусоченъ. 
Йпіех, Ісіа, т. кустъ, кустарникъ. 
ОгаііоѳШш, і, п. [і*гцеех] мѣсто зарос¬ 
шее кустарникомъ, кустарникъ. 

йтШоо, 1 а -сот, Ь Лероѣ, куститься, 
пускать отростки. 

АтоНобвхш, оф. [ігпіех] 1) заросшій, 
покрытый кустарникомъ; 2) кусти¬ 
стый. 

Гоат, Гпав, Гиаі древн. ^.=віт, зів, зіѣ 
ГисйШв, рагіср. и. і“исо; 2) аф. под¬ 

дѣльный. 
Гаоіпав, аф. [Гасив] выкрашенный въ 

красную краску. 
РиоІпиз Іаоив, озеро въ средней Ита¬ 

ліи. 
Ліоо, 1* [Гасив] 1) красить, окрашивать; 

2) прикрашивать, румянить. 
?иобвив, аф. [Гасив] иарумяиѳимыі, 

ігор. поддѣльный, ложный, мнимый. 
1. Акте, і, т. орсель, красильный мохъ; 
отт. 1) красная краска, пурпуръ; Ъ) 
румяны; 2) ігор. прикрасы, поддѣлъ- 
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ный, мнимый блескъ, притворство, 
обманъ, аіпе іпсо ас Гаііасіів; Іасшп 
Гасеге, обманывать; 8) (Ѵігдй.) крас¬ 
новатая пчелиная смазка. 

1. Ліошц і, т. трутень. 
РиНсІіиа, родовое имя; отт. аде Ги- 

УиНия, родовое имя; Ь) аде. Г. Іех. 
Ладо, ае, /. 1) бѣгство, побѣгъ, сареге, 
реіеге іа#ат, бѣжать; баге, сопіегге, 
оощіееге ее іп Л, обратиться къ бѣг¬ 
ство; соіцісеге, ітреііеге Ьояіев іп Л, 
обратить н. въ бѣгство; Ъ) средство, 
случай къ побѣгу; с) = нагнаніе; 2) 
ігор. стараніе удаляться, уклоняться 
отъ — , избѣганіе, Л ІаЬогпт еі боіо- 
гшп; Л Ъеііапбі; 3) =» ѣзда, плаваніе, 
ѳхаресіаі Ласііет Л ѵепіовцпе Іегепіев. 

ІЪдооІІег, адѵ. [Го^ах] бѣжа, въ бѣг¬ 
ствѣ = трусливо. 

Лйдох, Ісіа, адф. [іп#іо] 1) готовый бѣ¬ 
жать, бѣгущій, отт. = боязливый, 
робкій, Ъовіів, сети; Ь) роёі. стараю¬ 
щійся взбѣгать, избѣгающій, г. геі 
аііеоуоя; 2) быстро несущійся, быстро 
текущій, ѵепіпв, ІушрЬа; Ъ) ігор. ско¬ 
ропроходящій, преходящій, скоротеч¬ 
ный, Ъаес випі Ъгеѵіа, іинасіа, сабпса. 

Адеіо, іивіішп, 8. 1) іпігап*. бѣ¬ 
жать, Л. ех ргоеііо; Л Тго]Й, изъ Т.; 
5) роёі. быстро удаляться, быстро 
течь, улетать, ріпив (корабль) іп&іепв; 
гіупя, реппа Лі#івпв; с) Ігор. исчезать, 
пропадать, соіог, тігев Л; тішпп і’а- 
$іепв, в. скоро портящееся; оспіі Лі- 
віепіев, помрачающіеся (у умираю¬ 
щаго); 2) ігапзіі. бѣжать, уклоняться 
отъ —, избѣгать, Л аіциет, ІаЪогет, 
тііирегаііопет; отт. ■= а) не желать, 
отвергать, Лі^іо ^абіеет іііпт; Рго- 
вегріпа пиііпт сариі йдо1; Ъ) роёі. 
сит ігфпіі. остерегаться или—отри¬ 
цанію: Л сгебеге, виврісагі; іи^в чиае- 
геге, не спрашивай; с) ускользать, 
ппііа г ев Гпяіі всіепііат е]ив = онъ 
все знаетъ; Л асіеш, ѵівив = не быть 
замѣченнымъ; те Лі$іі, я забылъ, не 
знаю: іе поп Іа#ІІ, ^аат віі біШсіІе, 
ты очень хорошо знаешь, какъ —. 

Ло&Мтив, аде. [іидіо] убѣжавшій, на¬ 
ходящійся въ бѣгахъ, бѣглый, Л а 
ботіпо; сегѵив Л; отт. вйЬН. Лі^іі- 
тпв, і, т. бѣглецъ, бѣглый, дезертиръ. 

АдеІіо, 1. [іиро] 1) іпігапв. поспѣшно 
бѣжать; 2) ігапоіі. избѣгать, укло¬ 
няться, бояться, Л аіщпет, циаевііо- 
пет; роёі. Л іасеге аііцпіб. 

Ліко, X. [?пдо] 1) обращать въ бѣгство, 
Л Ьовіеа; 2) отклонять, удерживать, 
Л Яаттав а сіавве. 

Лхіоітеп, Ішя, «. [Ліісіо] подпора, 
столбъ. 

ЛіІОІо, Іві, Іішп, 4. 1) ставить подпоры, 
подпирать, аІЦиіб; роёі. іпііив тоііі 
ребе, упирающійся, стоящій на —; 
Лиііив рпітіпо, покоющійся, лежащій 
на—; 2) ігор. поддерживать, атіешп, 
гетриЫісат таллія виЪвібіів; 8) роёі. 
укрѣплять, крѣпко запирать, ровіев 
оЬісе, ^апо&ш. 

Гаіогиш, і, п. [Ліісіо] подпорка, оообл. 
ножка кровати, кушетки; роёі. = со¬ 
фа въ столовой. 

Лоідоо, Іві, — 2. (м роёі. М%о,-3) 
1) сверкать (о молніи) Лі1#е1 еі Іоп&і; 
«Тоте ші^епіе, когда сверкаетъ мол¬ 
нія; 2) блистать, сіять, Іесіа іиІ$епІіа 
еЬоге еі аиго; іиівепті ^Іабіі. 

ЛиІвЗДгит, і, п. [Ліі&ео] 1) сверканіе 
молніи; 2) зарница. 

ГЫвісіин, оф. [Ліідоо] блестящій, свер¬ 
кающій. 

РиІ^Іпіа, аег /. городъ въ Умбріи; 
отт. Гиі^шав, Иів, аде. и оиЬіі. 
-Ііев, Ішп, т. жители г. Ф. 

Гиідо, 8. см. Гоідоо. 
ІЫдог, бгів, т. [ЛиЛрео] 1) блескъ, сія¬ 
ніе, агтогит, воіів; о) ігор. слава, Л 
потіпів; 2) роёі. = Яіідог, блистаніе, 
сверканіе молніи, молнія, сегпшшв Л 
апіе ци&т Іопіігшп ассірітпв. 

Гиідог, йгіа, п. [Яі1$ео] 1) блистаніе, 
сверканіе молнія; зарница; 2) = Лаі- 
теп, молнія, Лііртга виттов Гегіипі 
топіев; 3) роёі. блескъ, сіяніе, ѳоііа. 

Лоідогаіів, е, аде. [Гиідог] относящійся 

къ молніи. 
Гиідогаііо, бтв,/. [Гаі^иго] блистаніе 
молнія; зарница. 

Гоідогаіог, бгів, т. [Яіідого] вѣщунъ, 
гадатель по молніи. 

Гиі^йго, 1. [Ліідог] сверкать, блистать; 
Лоіртгаі, молнія сверкаетъ. 

Лоііоа, ае, /. лысуха, водяная птица. 
Лоіідо, Іпів,/. сажа. 
Гоііх, Ісів,/. = Лпііса. 
Гиііо, бдів, т. валяльщикъ, сукновалъ. 
ІШопіоив, аде. [Лоііо] валяльный, су¬ 

кновальный; отт. виЬ8і. ШІопіса, ае, 
/. — а) валяніе; Ь) валяльня. 

Гйіхпѳп, Іпів, п. [іпі^ео] 1) молнія, ісіпв 
і*и1пшіів; 2) ігор. то, что поражаетъ, 
сокрушаетъ, сопіешпеге Ліітіпа Гог- 
Іипае, удары судьбы; Л біеіаіогіит, 
всесокрушающая сала, власть дикта¬ 
тора; био Л ботшп регспІегцпЦ два 
страшн. несчастія—; бпо іаітіла Ъеі- 
1І -= Сципіоны, которые были грозою 
для враговъ. 
Штіп&ио, бпів, /. [іоітіао] сверка¬ 
ніе молніи. 

Лиітіпешц аде. [Шшеп] 1) молнійный, 
іртіа; ісіив Л громовой ударъ; 2) ігор. 
поражающій наподобіе молнія, все- 



Ашія 286 Шщіпо 

истребляющій, епвів, сіехіга, Мдев- 
іЬеив. 

Гиішіпо, I. [Гиітео] 1) метать моінію, 
Лорііег Г.; Гиітіпаі, молнія сверкаетъ; 
2) ігапзіі. поражать молніею, Гиіті- 
паіпѳ. 

Гиіігйга, ае, /. [Гиісіо] 1) подпора; 2) 
ігор. подкрѣпленіе. 

Риітіия, родовое имя; Магспв Пассов 
И консулъ въ 125 г. до Р. X., при¬ 
верженецъ К. Гракха; Риіѵиа, су¬ 
пруга тріумвира М. Антонія. 

Гиіѵив, аф. рудожелтый, техножелтый, 
Іео, соіог уіііі; Г. пивсіа Лоѵів = ра¬ 
дуга. 

Гшпеив, аф\ [Гитив] дымный, напол¬ 
ненный дымомъ, ДЫМИСТЫЙ. 

ГотМив, аф. [Гитив] 1) дымящійся, 
аііагіа, апшіа? 2) дымный, закоптѣ- 
лый, іесіит. 

ГитіГѳг, 6га, бгшп, адо. [Гитив-Гего] 
дымящійся. 

ГитШеив, аф. [Гитив-Гасіо] произво¬ 
дящій дыхъ, дымящій. 

Гитіво, 1. [Гитив] 1) окуривать; коп¬ 
тить; 2) іпігаіи. дымить, дымиться. 

Рато, 1. [Гатов] дымиться. 
Ратовав, аф. [Гатов] задымлённый, 

закоптѣлый, рагіеіев, іта^іпев. 
Гитов, і, т. дымъ. 
Ропаіів, е, адо. [Гипів] канатный, вере¬ 
вочный; е^по8 Г. подручная, пристяж¬ 
ная л.; отт. сиЪві. Гипаіе, ів, п. = 1) 
веревка, ремень у пращи; 2) Факелъ, 
особл. восковой; Ъ) роёі. люстра, кан¬ 
делябръ. 

ГапатЪйІия, і, т. [Гппів-атЪоІо] пля¬ 
сунъ на канатѣ. 

ГипоГіо, опів,/. [Гио^ог] исполненіе, со¬ 
вершеніе. 

ГапоГив, рагіср. м. Гап^ог. 
Рапсіа, ае, /. 1) праща; 2) роёі. = за¬ 
видной неводъ. 

Гопсіатѳп, іпів, п. роёі. = ГішЗатеп- 
Гит. 

ГишіатѳпГит, і, я. [Гшкіо, 1.] Фунда¬ 
ментъ, основаніе. 

Рипй&пив, адо. <*• Уипсіі. 
ГипйЗДо, опів,/. [Гипёо, 1.] основаніе. 
ЛинШог, огів, т. [Гошіо, 1.] основа¬ 

тель. 
ГапйаГпв, рагіср. хл. Гап<1о; 2) аф. 

имѣющій прочное основаніе; Гатіііа 
Гшкіаііввіта (С*с.) — пользующаяся 
весьма хорошимъ положеніемъ. 

Ропсіі, огит, т. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. Ропсіапив, адо. * *иЬ*і- -йпі, 
огот, т. жители г. Ф. 

ГашІІГог, бгів, т. [Гипёо, 8. Гип<іа] 
пращникъ. 

ПикііГив, адо. [Гопсіов] съ основанія, 
совсѣмъ, совершенно. 

1* Гоп(іо, X. [Гипсов] 1) основать, зало- 
жить, игѣет, агсет; ігор. положить 
(чему) основаніе, Г. (Іівсірішат; 2) 
утверждать, укрѣплять, Г. патет ап- 
согй; ігор. гетриЫісат, ітрегішп; Г. 
ореа виаз, ресипіат, обезпечить—хо¬ 
рошо помѣстить. 

Я. РшкІо, ГЦ<іі, Го вит, 8. 1) лить, ѵідит 
ѳх раіега; Г. Іасгітав, проливать сл.; 
Ъ) отливать, ^Іанбсв; 2)=сыпать, 
бросать, Г. ве^еіет (Іевесіат іп ТіЬе- 
пш; Г. Геіа, метать — ; Ь) распростра¬ 
нять, і#пет, іпсеп(1іит ІаГе; ігор. Г. 
Гатат; огаГіо ГопШіог; с) произво¬ 
дить, особл. во множествѣ, Гегга Гга- 
дев Гшкііі; Гипйіі тісГат [пищу] іеі- 
Іов; роёі. 4иет Мада Гшііі, родила; <2) 
произносить, вопов іпапев, тегвив, яое- 
геіав, сопѵісіа; 8) разсѣвать, разби¬ 
вать, побѣждать, Г. соріав ЬовГіот; 
Гшкіеге аЦие Ги^аге; 4) Г. аіщиет 
Ьиті, повалить кого на земь. См. Га¬ 
зов. 

Гшкіив, і, т. 1) дно, тагів; 2) земля, 
помѣстье, Гипсов оЫге; 8) іегт. і. Гип- 
ёшп евве (йегі) геі аііеф ив—одобритъ 
что, согласиться на что. 

ГопеЪгів, е, аф*. [Гадов] 1) похорон¬ 
ный, погребальный, ротра, Гасев; 2) 
роёі. гибельный, пагубный, ЪеІІит. 

Гапѳгёов, аф. [Гипив] роёі. — ГидеЪгів. 
Гипёго, 1. [Гилов] предавать землѣ, хо¬ 

ронить, аіщиет. 
ГипѳвГо, 1. [Гипевіив] осквернять (особл. 
кровопролитіемъ, смертоубійствомъ) 
Г. агав питаніе Ьовііів. 

Гипевіив, аф. [Гипив] 1) оскверненный 
кровопролитіемъ, убійствомъ, нечи¬ 
стый, таоив Г.; 2) траурный, печаль¬ 
ный; (іотив Г., домъ въ которомъ по¬ 

койникъ; Г&тіІіа Г. (тогіе аіісиіоа) 
глубоко опечаленная; 8) злосчастный, 
гибельный, пагубный, Шев, асеіия; 
пох Г. поЪів. 

Гйвдог, -сіив в., 8. дероп. (сит аЫсА. 
рѣдко сит ассив.) исправлять, испол¬ 
нять, Г. оГ&сіів ѵігіиіів, ^вГІііае, ис¬ 
полнять, соблюдать обязанности — , 
Г. сопвиіаіо, хпипеге аейііісіо, отпра¬ 
влять должность к., эд.; Г. тіШій •* 
Г. тиші8 тііііаге, служить въ военной 
службѣ; роёі. Г. саеае а1ісіуіів=умер- 
твить кого; Г. Іасгітів, плакать; Г. ре- 
гіеиіів, преодолѣть оп.; Г. Гаіо или Г. 
тогіе, <1іет=умереть. 

Голдов, і, т. 1) грибъ, сморчокъ; 2) 
роёі. нагаръ (на свѣчѣ). 

ГапІойІив, і, т. [детіп. отъ Гипів] ве¬ 
рёвочка. 

Гипів, ів, т. верёвка, канатъ; ргоѵегЪ. 
(іисеге Гипеш — повелѣвать; ве^иі Ги- 
пет = повиноваться. 
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Лише, бгів, п. 1) погребеніе, похороны, 
Гасеге Г., Г. Гасіепбит сигаге, хоро¬ 
нить; ѵедіге іп Г., сеІеЬгаге Г., идти 
на похороны, провожать покойника; 
2) роёі. трупъ, Г. аіісфиа; агепа іе^еі 
Г. теши; 3) роёі, смерть, спкіеіі Гилѳ- 
ге ехвіідсіиа; Ъ) убійство, Гоесіааіі Ги- 
пеге ѵиііит; едегѳ Г. совершить убій¬ 
ство; с) гибель, погибель, рагаге Г. 
ішрегіо; Г. геіриЫісае. 

Гиг, Гигіа, сотт. воръ, воровка. 
ГЬгасІІѳг, а&о. [Гагах] воровски. 
Гогах, Хсіа, аф. [Гог] склонный къ во¬ 
ровству. 

Лшмц ае,/. 1) вилы (о двухъ зубцахъ); 
2) = вилообразная подпора; Ъ) рогат¬ 
ка, орудіе наказанія наподобіе л, 
налагавшееся на шею и къ концамъ 
котораго привязывали руки; отт, 
ігор. іге 8ідЪ Гпгсат, быть порабощен¬ 
нымъ; с) тѣснина, ущелье, Гогсае Саи- 
(ііпае. 

ГогоІГег, бгі, м. [Гогса-Гего] — мошен¬ 
никъ, бездѣльникъ, ем. Гагса, 2. Ь, 

ГогоШа, ае, /. [йстлп. отъ Гигса] вилы. 
Гогойіа, ае, /. [йетіп. отъ Гагса] 1) ви¬ 
лы; 2) вилообразная подпорка; 8) тѣс¬ 
нина, Гогсаіае Сашііпае. 

ГОгѳпіѳг, айѵ. [Гото] яростно, неистово. 
ГогГог, йгіа, т. отруби. 
ЛігІа, ае, /. 1) фурія, богиня мести, 

всеіегшп Гопія а^ііаіив Огевіев; 2) 
роёі, ярость, бѣшенство, Гагіів ас- 
сепаиа; сопсіреге Гигіав, придти въ 
ярость, взбѣситься; 8) ігор. = неисто¬ 
вый, бѣшеный человѣкъ, іііа Гагіа 
(= С1о<ііив). 

ГигіаНя, е, аф. [Гигіа] 1) фуріямъ 
свойственный, іпсеааиа; 2) неисто¬ 
вый, яростный, ужасный; 8) въ 
ярость, бѣшенство приводящій, теа- 
ііа. 

ЛхгіаИіѳг, асіѵ. [Гигіаііа] неистово, 
ужасно. 

Рпгіапі, см, БЧігІив. 
ГигіЪипсІив, оф. [Гото] 1) бѣшеный, 
неистовый; 2) = восторженный, 
исполненный дикаго восторга. 

Гйгіо, 1* [Гагіа] роёі. приводить въ 
ярость, въ бѣшенство; отт. Гигіа- 
іив = аф. бѣшеный, ужасный. 

Гигіоне, авл. [Гигіовпа] яростно, неи¬ 
стово. 

Гйгіовив, аф. [Гагіа] 1) бѣшеный, 
неистовый, ужасный, Ьохпо, сирісіі- 
іаа; 2) роёі. приводящій въ дикій 
восторгъ. 

Тогіив, родовое имя; отт. Ригіапия, 
аф, и вуЬіі. Ригіапі, огиш, т. сол¬ 
даты Фурія Камилла. 

Гштагіив, аф. [Гагпаа] къ хлѣбной 
печи принадлежащій; отт. Гогпагіа, 

ае, /. пекарное ремесло, хлѣбопе¬ 
ченіе. 

Аігхша, і, т. хлѣбная печь. 
Гахо,-8. бѣситься, явиться, Сіо- 

<1іив Гигѳѣаі; Г. а<Іѵегаиа аііциет; 
Ъ) свирѣпствовать, і#пІ8, іетреаіаа 
Г.; с) быть внѣ себя, Г. боіогѳ, Іисіи 
Шіі; ф роёі. Гигеге аіщий, быть въ 
восторгѣ отъ — , быть влюбленнымъ 
безъ памяти. 

1. Лігог, огіа, т. [Гото] 1) ярость, неи¬ 
стовство, бѣшенство; 2) изступленіе, 
дикій восторгъ, восторженность. 

2. Лігог, йероп. 1. [Гиг] 1) воровать, по¬ 
хищать, аііциіб аіісиі, аЪ аііфіо; ре- 
сипіат ех іетріо; роёі. Г. осшоа 
геі аіісиі, отвратить взоры отъ — ; 
Г. аресіет аНсгуив, принять чей видъ, 
притворяться; Г. тиііиа теаіе, за¬ 
крыть, закутать лицо; 2) = добиться 
чего, получить что хитростію, про¬ 
нырствомъ. 

Гогііт, айѵ. [Гог] украдкою, тайнымъ 
образомъ. 

Гагііѵе, аЛѵ. [Гагііѵпв] украдкою, не¬ 
замѣтнымъ образомъ. 

Лігііѵив, аф. [Гигіиш] 1) краденый, по¬ 
хищенный, Іана, ѵіг^о; 2) скрытый, 
тайный, скрытный, ііег, атог, тепа; 
Ъ) роёі. благопріятствующій тайнѣ, 
пох Г.; с) хитростію, происками до¬ 
битый, ѵісіогіа. 

Лігішп, і, ». [Гаг] 1) кража, похище¬ 
ніе, Гигіит Гасеге геі аіісіциа, похи¬ 

тить что-л.; 2) краденая вещь, Гиг- 
іит ге<Ыеге, ехрогіаге; 8) = тайное 
дѣйствіе, тайна; Гог іо = аЛѵ. тай¬ 
комъ; Ь) обманъ, хитрость, аЪасопбеге 
Ги^аш Гигіо; тіпсеге Гигіо поп ргоеііо; 
Гигіа ЪеШ. 

Гигипойіиа, і, т. [йетіп. отъ Гиг] 
воришка. 

Гогѵив, аф.” темный, мрачный; ігор. 
страшный. 

Лівоіпа, ае, /. трезубецъ. 
Гивоо, 1. [Гиаспа] дѣлать темнымъ, 

черноватымъ. 
Лівоив, аф. 1) тёмнаго цвѣта, черно¬ 
ватый; Ъ) смуглый; 2) (о звукѣ ю- 
лоса) глухой, неясный, сиповатый. 

Гане, айѵ. [Гиапа] широко; ігор. про¬ 
странно, подробно, Фсеге. 

ЛшШв, е, аф. [Гипбо] растопленный, 
жидкій. 

Лхвіо, бпіа,/. [Гишіо] изліяніе. 
Аигііи, іа, т. палка. 
Ливія агіит, іі, ». [Гиаііа] наказаніе 
палочными побоями до смерти. 

Лише, і, т. веретено. 
Лптв, рагіср. гл. Гишіо; 2) оф. растя¬ 
нувшійся, лежащій, Гиапа Ьиті; Гиаі 
аиЪ гѳтіа паиіае; Ь) далеко прости- 
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рающійся, широкій, обширный, сат- 
рив, саяіга; сгіпеа 1, распущенныя в.; 
{ива согрога, плечистыя, дородныя 
т.; ігор. таіегіа Г, обширный пред¬ 
метъ; с) ігор. пространный, подроб¬ 
ный, паггаііо; Гиві вшппв іп (ііврпіа* 
ІіопіЪив. 

ЛхіШв, е, аф. [йшдо] 1) неудержи- 
вающій, недержащій, $1асіев Г, ледъ, 

легко ломающійся; 2) ігор. ненадеж¬ 
ный, пустой, ничтожный, аиеіог Іае- 
ііііае, вепіепііа. 

ГаШІіая, Нія, /. [йііііів] 1) ничтож¬ 
ность; 2) пустословіе, вздоръ. 

ГаШгив, аф. [рагіер. и. вшпі буду¬ 
щій; іѵЬві. іаіигит, і, л. и ршг. Га- 
іига, о гит, п. будущность, будущее, 
Ьаші і^пагив йиіпгі; рговріееге іиіига. 

с 
ОнЪаІІ, бгит, ж. племя въ Галліи 
аквитанской. 

ОаЫІ, бгшп, ж. древній городъ въ 
Лаціумѣ: отт. СМэішш, аф. ѵ 
8иЪ&. ЭаЪІпі, 5 гит, ж. жители г. 
Габін. 

ОаЬіпІив, родовое имя; ожж. &&Ы- 
піив, и ОаЪіпіапшц аф. 

ОаЪІпив, ем. ОаЫі. 
Оасіев, іит, /. городъ на юго-западн. 

берегу Испаніи нын. Сасііх; ожж. 
Оа<іІШтя, аф. и внЬгі. ОасіДОші, 
бгит, ж. жители г. Г. 

доевши, і, «. длинное метательное 
копье (у галловъ). 

Оаеійііа, аѳ, /. область въ сѣверо- 
западн. Африкѣ; ожж. 1) ОаѳШІШц 
аф. роН. = ливійскій, африканскій; 
2) ѲъѳНШ, бгшп, ж. обитатели обла¬ 
сти Г. 

СОДив, см. Са^ив. 
Оаіаеѳшц і, ж. рѣка въ южн. Италія. 
О&і&іаѳ, йгит, ж. племя кельтнческое, 
поселившееся во Фригіи въ 8. столѣт. 
до Р. X.; ожж. ОаІаИсшц оф. и 
виЪві. ОаШіа, ае, /. часть Фригіи, 
въ которой поселились Г. 

СШ&гёа, ае, /. морская нимфа, дочь 
Нерея. 

доІЪапёия, аф. [^аІЬаппш] галбано- 
выЙ. 

доІЪапит, і, п. гальбанъ, камедь си¬ 
рійская. 

доІЪѳит, і, п. зарукавье, запястье. 
доіѳа, ае, /. шлемъ (особл. кожаный; 

см. саввів). 
ваіѳо,1. [&а1еа] надѣвать шлемъ, аіі- 

^иет, на кого; ожж. ^аІеИив, имѣю¬ 
щій шлемъ на головѣ. 

СШѳбіаѳ, Ітт, ж. толкователи при¬ 
мѣтъ н знаменій (въ Сициліи). 

доіѳгіейішп, і, «. [детіп. отъ $а1е- 
пш] шапочка. 

доіегшп, і, п. и -гав, І, ж. шапка. 
доПа, ае,/. чернильный орѣгь. 

ОШІаеоі, б гит, ж. племя въ Испаніи. 
1. СЫН, бгиш, ж. племя кельтнческое, 
первоначально въ нынѣшн. Франціи 
и Бельгіи, впослѣдствіи и въ сѣв. 
Италіи, М. Азіи (см. Оаіаіае); ожж. 
1) ОаШа: О. сіааіріпа или сНегіог, 
сѣв. Италіи; О. (гапваіріпа или пііе- 
гіог, ныиѣши. Франція, (1. ВеІ^іса, 
нынѣшн. Бельгія и часть Голландіи 
до Рейна; 2) ОаШоав, аф.; ожж. 
ѳиЬяі. доіііса, ае,/. галльская обувь; 
8) О&Шо&под, оф. къ провинція 
Оаіііа принадлежащій, Іе^іопея О. 

2. СЫН, 5гит, ж. см. 4. СШІод. 
гаШоа, ае,/. см. 1. О&ІІІ 
ФаШо&пив, аф. см. 1. 0Ш1І. 
О&Шоив, аф. см. 1. СЫН, и 8. СШІш, 

4. СШІпв. 
Й&Шп&» ае,/. [доііив] курица. 
В&Шп&оѳпв, аф. [$а11ша] куриный; 

наііав и., пѣтухъ. 
доІІІп&гІив, аф. куриный, курятный; 

ожж. виЬН. з&ІІш&гіив, И, ж. ухажи¬ 
вающій за курами. 

ОаШив, родовое имя. 
&&1ІО-&Г&ѲОІ, бгшп, ж. = Фаідіае. 
1. доііив, і, ж. пѣтухъ. 
2. О-аІІив, і, ж. галлъ, см. 1» &&1ІІ. 
8. Оаііив, і, ж. рѣка во Фрнгія; ожж. 
ОШНоив, аф. роёі. = Фригійскій, 
троянскій. 

4. Оаііив, і, ж жрецъ Цмбеллы; 
обыкн. ріиг. О&Ш; ожж. ОШНоив, 
оф. ІигЬа О. = жрецы Ц. 

б. Оаііия, прозвище нѣкоторыхъ рим¬ 
скихъ родовъ; Согнеііив О., поэтъ в 
ораторъ, другъ Виргилія. 

ОШпѳІю, Ста, ж. седьмой мѣсяцъ у 
аѳинянъ, соотвѣтств. нашему Ян¬ 
варю. 

допѳа, ае, /. 1) родъ трактира, пользо¬ 
вавшійся дурною извѣстностію; 2) 
ігор. бражничанье, распутство. 

допѳ&гіив, оф. [допеа] трактирный. 
допео, опія, [допеа] гуляка, кутило. 
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довит, і, я. *г доеа, ае. 
депвіЬсц ае, ж. носильщикъ, (персид¬ 
ское слово). 

Оапв&гісіае, йгшп, и -<іев, шп, ж. племя 
на берегу Ганга. 

Оап&ев, ів, ж. рѣка въ Индіи; ожж. 
ОапдоШтн, оф. и О&пвдШ, Міа, 
аф./т. 0. 

дошіо, 4. тявкать, ворчать; <гоу). бра¬ 
ниться. 

ваппііои, па, ж. [допіо] тявканье, 
ворчанье; ігор. брань. 

ОапутѳсІев, ів, ж. 1) сынъ Троса, 
даря троянскаго, любимецъ Юпи¬ 
тера; 2) созвѣздіе Водолей. 

Оагып&пѣѳв, ішп, ж. племя въ сѣверн. 
Африкѣ, на востокъ отъ гетуловъ; 
ожж. ОагатапЯоия, оф. и Ояга- 
тапйв, Ібіа, оф. /ет. де роёі. = 
африканскій. 

Оаг^&пия, і, ж. гора м мысъ въ Апу¬ 
лія. 

вагвірЬіе, ев, /. долина съ источни¬ 
ковъ въ Віотія близъ Платен. 

Сквд&га, бгшп, п. вершина горы Иды 
въ Мнзіи, и городъ того же имени 
при подошвѣ этой горы. 

Ѳагііѳв, ішп, ж. племя въ Аквитаніи 
(въ Галлія). 

вагон, і, я. = депш. 
ваггіо, 4. болтать, калякать. 
ВаггоШав, йіів, /. [деггиіив] ботли- 
вость. 

§аггй1шц оф. [деггіо] 1) болтливый, 
Ъото; 2) (о птицахъ) щебечущій, чи¬ 
рикающій, воркливый; и о неодуш. 
предли гіѵиа де журчащій —. 

ватт, і, я. родъ ухи, рыбій соусъ. 
Оагатшц ае, /. рѣка въ Галліи, нин. 
Гаронна; ожж. ОапштІ, бтт, ж. 
жители береговъ этой рѣки. 

Оаіеа, пт, ж. народъ въ Аквитаніи. 
ДОКІѲО, деѵівив 8., 2. радоваться, аіі- 

Чпа ге, чему-н.; іи вши деибеге и #. 
іи ве = смѣяться исподтишка, радов, 
къ душѣ; Ъ) находить удонольствіѳ 
къ — , уатепіа дешіеі ециів сапіЪпя- 
<іие; добепі асгіЬепіев, пишутъ охот¬ 
но; с) любить, туггЬа $. гавігія; Ьп- 
тоге отпіа Ьогіепвіа дешіепі; $) роёі. 
выраженіе привѣтствія = ваіѵегѳ: 
геТег Сеіво доийеге, поклонись Ц. 
отъ меня. 

ваибішп, іі, п. [вашіео] 1) радость, 
кЙісеге аііцпет дешііо, обрадовать 
кого; еЙГеггі деибіо, быть внѣ себя 
отъ радости; 2) сопогеі. удовольствіе, 
докііа согрогія, чувственныя удо¬ 
вольствія; 3) роёі. г= предметъ радо¬ 
сти, аШпдеге в&айіа ала ташЬав. 

Оаа^атбИц бгшп, я. мѣстечко въ 
Ассаріи. 

Оашгоя, і, ж. гора въ Кампаніи, 
дош&ре, ів, и -ршп, і, я. или -ра, рае, 

/. и -рев, рів, ж. 1) родъ баЙкн, фризъ; 
2) == коверъ, 

доѵівив, см. дошіѳо. 
доша, ае,/. 1) сокровищница; 2) = бо¬ 

гатство, сокровище. 
Оава, ае,/. городъ въ Палестинѣ. 
ОеЪепшц ае, /. горы въ Галліи, нын. 

Сеѵеппев. 
ОМгбаІа, ае, /. область южной Пер¬ 

сіи; опт. Ѳ-ебгбаі, бгшп, ж. жители 
этой обл. 

Оеіа, ае, /. городъ на южн. берегу Си¬ 
циліи; ожж. 1) Оеіошц оф.; 2) 9е- 
Іѳпвев и ОеІбпІ, жители г. Г. 

Овіав, аѳ, ж. рѣка въ Сициліи. 
Оеіѳпвев, см. Оеіа. 
доіійѳ, а&о. холодно. 
ДОШИВ, оф. [деіа] 1) весьма холод¬ 
ный, холодный какъ ледъ, пох, одна 
де 2) ігор. оледенѣлый, оцѣпенѣлый, 
вапдеів, или = приводящій въ онѣ¬ 
мѣніе, оцѣпенѣніе, тога, теіов. 

доіо, 1. [деіа] замораживать; обмен. 
рашѵ. = мерзнуть, замерзать. 

Обібпі, огшп, ж. скиѳское племя на югѣ 
нын. Россіи. 

Оеібов, см. Оеіа. 
В6ІИ, па, я. [деіит, і, я. деіпв, па, ж.] 

1) морозъ, стужа, йшпіпа, сопаіііепіпі 
деіи (оЫ.); 2) ігор. (роёі.) отсутствіе 
жизненной силы, оцѣпенѣніе. 

дотеШр&га, ае, /. [детеііпа-рагіо] 
родившая близнецовъ. 

дотеПиа, оф. = ветіппа. 
дѳтіпаііо, <5пів, /. [детіпо] удвоеніе, 
дотіпо, 1. [детіппв] тдвонвать, соеди¬ 
нять, совокуплять; аесет ѵііав Ггаіег 
детіпатегаі адпов, брату уже минуло 
двадцать лѣтъ. 

дотІішв, оф. 1) двойничный; детіпі 
ігаігев и вйЬві. детіпі, бгшп, ж. близ¬ 
нецы; рагіпв, рожденіе близнецовъ; 
Ъ) двойный, парный; $. рев и рѳбев, 
двѣ или обѣ ногн; СЫгоп, двоѳ- 
образный X.; 2) ігор. совершенно 
сходный, подобный, #. апбасіа; Шші 
ев( сопвіііів сдав; совершенно со¬ 
отвѣтствуетъ его планамъ, 

дотійив, ив, ж. [вето] 1) вздыханіе, 
стенаніе, стонъ, Йеіов ѳі де детіішп 
реіеге (Зѳ аііо ресіоге, глубоко взды¬ 
хать; 2) роёі. (о неодушеел. предм.) 
трескъ, шумъ, гулъ, іеііпв баі детІ- 
ішп. 

ветта, ае, /. почка, іпеипіе теге 
ехівеіі еа дпае біеііиг; детшае іп 
раітііе; 2) драгоцѣнный камень, ог- 
паіпв апго тпиівдпе деттів; б) = пе¬ 
чать, перстень съ печатью, депипа 
дна відеаоаі; ітргітеге еріаіоіат ^вт- 
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тѣ; с) (гор. вещь, сдѣланная изъ до¬ 
рогихъ камней или украшенная дра- 
гоцѣнн. камнями, напр. бокалъ, ЪіЬе- 
ге (е) детта; ф ріиг. деттае, круж¬ 
ки на павлиномъ хвостѣ, 

доттаіив, аф. [детта, 2] украшен¬ 
ный драгоцѣнными камнями, 

доттѳив, аф. [детта, 2] 1) сдѣлан¬ 
ный изъ драгоцѣнныхъ камней; 2) 
украшенный драгоцѣнн. камнями, 
аштіав: 3) роёі. будто осыпанный 
драгоцѣнн. камнями = блестящій, 
сверкающій, Епгірив, ргаіа. 

деттіГѳг, ёга, ёгшп, оф. [детта-Яе- 
го] богатый драгоцѣнными камнями, 
Сапдев. 

дошлю, 1. [депша] 1) пускать почки; 
тіііа д.; 2) быть осыпаннымъ драго¬ 
цѣнными камняни, всеріга деттапііа; 
Ъ) ітор. блистать, сверкать, ЬегЪае 
деттапіеа гоге гесепіі. 

ДОто, пі, Нот, 8. 1) стонать, дпиш Ліи 
8пврігаі8епі, іат д. соерегипі; роёі. 
по сіи а д., издаетъ жалобные звуки; 
Ъ) ігапеіі. вздыхать по — , жалѣть 
о — , сѣтовать иа — , д. аіщиіб; де¬ 
ти бе рай сіе овіепбі; 2) (о предметахъ 
неодуш.), трещать, скрипѣть, шумѣть, 
диѣегпасиіит, таіпз, таге детіі. 

Оетопіае, Ігит,/. [ѳсаіае] лѣстница 
на Капитолинскомъ холмѣ, по к-оЙ 
крючьями стаскивали тѣла казнен¬ 
ныхъ преступниковъ въ рѣку Тибръ, 

дола, ае,/. щека, особл. та часть, ко¬ 
торая около глазъ, отт. роіі. = гла¬ 
за, ехивіае іаае, РоІурЬете, депае. 

ѲопаЪшп, і, и. городъ въ Галліи, нын. 
Орлеанъ; отт. ОѳпаЪѳпвів, е, аф. 
и виЬеі. ОепаЪѳпвѳв, іпт, т. жители 
г. Г. 

Оепата, = Оепеѵа. 
депѳаіодив, і, т. родословъ, соста¬ 
вляющій поколѣнныя росписи. 

ДОЛОГ, ёгі, т. зять: а) мужъ дочери; 
Ъ) мужъ сестры. 

допѳгаіія, е, аф. [депив] родовой, 
отт. = общій. 

допѳг&Шег, ада. Гдепегаіів] вообще, 
депѳгаііт, ада. [депиа] 1) по роламъ, 

по племенамъ, Оегтапі д. соріаа аиав 
сопяііішші; 2) * вообще, д. бісеге. 

дѳпегаіог, <5гіа, т. [депего] 1) роди¬ 
тель, виновникъ; 2) родоначаль¬ 
никъ. 

допёго, 1. [депив] производить, созда¬ 
вать, Ъошіпеа Ьошіпаш саиаа депегаіі; 
ііа депегаіі витав а паіига; роёі. Ма- 
Іат Аііаз депегаі = Атласъ отецъ М.; 
отт. депегаіив = родившійся, проис¬ 
ходящій. 

допѳгбве, ада. [депеговив] благородно, 
великодушно. 

допѳговиа, аф. [депив] 1) благород¬ 
ный, благороднаго происхожденія, 
ѵігдо; Ъ) отличной породы или отлич¬ 
наго качества, едииа, ѵіпию; 2) (гор. 
благородный, великодушный, гех д. 
ас роіепв. 

ДОПѲііѵия = депііітия. 
допеігіх, (рѣдко депіігіх) Ісів, /. [ді- 
дпо] 1) родительница, мать; Ъ) родо¬ 
начальница, д. Аепеабшп; 2) іаор. ви¬ 
новница. 

Оопѳта, ае, /. городъ аллоброговъ, 
нын. Женева. 

допіаіів, е, аф. [депіаа] къ генію от¬ 
носящійся, духу-хранителю посвя¬ 
щенный; отт. = 1) праздничный, ра¬ 
достный, веселый, восхитительный, 
біеа, іеаішп, пуз, Шив; 2) брачный, 
іогиа, Іесіив. 

допіаіііѳг, адѵ. [депіаіів] радостно, ве¬ 
село. 

допіоиШгця, адѵ. [депісиіит] колѣн¬ 
чатый, узловатый, спітив, апшбо. 

допіойіит, і, п. [дѳпи] колѣнце (у ра¬ 
стеній). 

допівіа, ае, /. дрокъ (растеніе). 
допіШів, е, аф. [депо, дідпо] 1) къ 
рожденію относящійся, біеа д., день 
рожденія; 2) плодотворный, плодо¬ 
родный, ѵѳге іеггае ѳетіпа д. ровсппі; 
диаіиог депііаііа согрога (тппбІ) = 
четыре стихіи. 

допШѵив, аф. [дідпо] 1) къ рожденію 
принадлежащій, съ рожденіемъ по¬ 
лученный, природный; поіа д., роди¬ 
мое пятно; Ъ) родовой, потоп; 2) 
(дгатт.) саеиз д., родительный па¬ 
дежъ. 

допііог, огія, [дідпо] 1) родитель, 
отецъ; 2) творецъ, виновникъ, 

депіігіх, Ісів,/. см. допѳігіх. 
допіійга, ае, /. [дідпо] 1) рожденіе; 

2) расположеніе звѣздъ въ часъ рож¬ 
денія. 

допіив, іі, т. [депо-дідпо] геній, духъ- 
хранитель; депішп сшгаге или іпбиі- 
деге депіо = потѣшаться, 

депо, 8. дреен. ф. = дідпо. 
дѳпа, ііа,/. [депо-дідпо] 1) родъ, Іюлю 

депііа раіпсіае; д. Диііа, Сотеііа, см. 
іатіііа; роёі. Апеав депа бѳшп = 
производящій родъ отъ б., потокомъ 
боговъ; 2) племя, д. ЗаЬіпа; депіеа 
Тгапааіріпае; 3) депіі. ріигаі. часто 
при нарѣчіяхъ (чтобы придать выра¬ 
женію больше силы); иЬі депіі от = 
гдѣ на бѣломъ свѣтѣ, гдѣ ради Бо¬ 
га; тіпіте депііит = отнюдь не — 
или совсѣмъ не такъ, 

дѳпііошц аф. [депв] племени свой¬ 
ственный. 

допШіоіав, аф. [депв] извѣстному ро- 
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ду свойственный, къ извѣстному ро¬ 
ду относящійся. 

дѳпШів, е, ад). 1) (депв, 1) къ одно¬ 
му и тому же роду принадлежащій: 
Всіріопев, 8и11ае, Сіппае, принадле¬ 
жавшіе къ депв Согпеііа, были деп- 
іііеа; отт. еиЬві. депІіИв шеоя, депіі- 
Іев теі; 6) къ извѣстному роду при¬ 
надлежащій, родовой, потоп д.; деп- 
Ше (іотаз повігае Ъоппт; 2) (депв, 2) 
къ тому же племени принадлежащій, 
д. паііопев; Ъ) извѣстному племени 
или народу принадлежащій, отече¬ 
ственный, воіит, гѳІідіо. 

депШІІав, 5іів, /. [депіііів] родство, 
основанное на происхожденіи отъ 
одного родоначальника; сопсгеі. = 
принадлежащіе къ тому же роду. 

депШШпи, см. дѳпШІоіпв. 
8ѲІ1П, ПВ, п. колѣно. 
(Зеппа, ае,/. городъ въ Лигурін. 
де пиаНа, іит, п. [дѳпи] наколѣнники. 
деппіпе, адл. [депиіпив] откровенно. 
1» депиішш, ад)- [депо-дідпо] 1) при¬ 
родный; 2) подлинный, неподдѣль¬ 
ный. 

2. дѳпиіпив, ад). [депа] щековыЙ; бепв 
д., коренной зубъ. 

Ь допив, ёгів, п. [$епо-дідпо] 1) родъ, 
д. Ьшпаппш; ѵапа депега Ьевііапшц 
опте д. агтогшп; Ъ) = происхожде¬ 
ніе, паіив поЪіІі депѳге; сопіѳтпегѳ д. 
аіісіцив; 2) роёі. ~ потомокъ, Ше еві 
депив беогшп; депив Абгавіі = Біо- 
тебев; 8) племя, народъ, Ьовіев от¬ 
шит депегит; д. Гегох; д. Иипиба- 
гит. 

2. допив, ив, т. = депи. 
(Зешіяив, і, т. рѣка на границѣ Ма¬ 
кедоніи и Иллиріи. 

дебтбігев, ае, т. и -іег, -ігі, т. земле¬ 
мѣръ, геометръ. 

дебтдШа, ае,/. землемѣрное искус- 
ство| геометрія. 

дедтѳіхісив, ад), землемѣрный, гео- 
иетричесхіЙ; отт. яѵЪві. а) -сов, і, 
т. =г деотеігев; Ъ) -се, ев, /. и -са, 
бгшп, а. деотеігіа. 

дѳогдісгив, аф\ земледѣльческій (слово 
грвч.). 

Оог&ѳвМоив рогіив, гавань у города 
Теоса, въ М. Азіи. 

Оогаевѣив, і,/. городъ на островѣ Эв¬ 
беѣ. 

Оогдбѵіа, ае, /. городъ въ Галліи акви¬ 
танской. 

Оегт&іш, і, т. нижняя часть Пала¬ 
тинскаго холма въ Римѣ. 

дѳпп&пе, адп. [дегтапив 2] откро¬ 
венно. 

Оепп&пі, бгшп, т. племя, занимавшее 
пространство между Рейномъ, Дуна¬ 

емъ, Вислою и Нѣнѳц. моремъ (Оѳг- 
т&піа); отт. Оегтапіоив, ад), и 
роёі. Оегтапив, ад). 

догташіав, Зіів,/. [дегтапив] 1) брат¬ 
ство; близкое родство; 2) родствен¬ 
ная связь, тѣсная связь, 

догтапив, ад). [дегтеп] 1) родной, 
Ггаіег, вогог д., отт. ѳиЪгі. -пив, і, ж. 
и -а, ае, /. родной брагъ, р. сестра; 
Ь) роёі. братскій, сестринскій; д. сае- 
бев, братоубійство или сестроубійство; 
2) Ъгор. истинный, настоящій, упвѣіііа, 
раігіа, ігопіа 

дѳгтѳп, 1пі8, п. 1) почка; Ъ) отростокъ; 
2) ігор. зародышъ; Ь) потомокъ, 

догтшо, 1. [дегтеп] пускать ростки; 
произрастать. 

вбго, девві, девіит, 8.1) носить, аппа, 
ѵевіет; Ь) ігор. имѣть, питать, д. апі- 
тпш ттзІіеЪгет; д. шітісіііаа; д. 
обіит іп аіщиет; с) ігор. д. регвопат 
аіісіция = представлять чье лицо, 
играть чью роль; д) роёі. приносить, 
производить, Іегга д. ігисіиѳ; 2) = ве¬ 
сти, д. Ьеіішп, гѳт, педоііпт Ъепе; 
ее дегеге Ъопевіе, сопіитасіия, тобе- 
гаіе, вести себя, поступать —; д. ее 
рго сіѵе, пользоваться правами граж¬ 
данина, не будучи гражданиномъ; д. 
вѳ гедеш, разыгр. роль царя; б) со¬ 
вершать, д. гее тадпав; отт. гев дев- 
іае и девіа, бгшп, п. военные подви¬ 

ги, дѣйствія, дѣла; с) исправлять, за- 
вѣдывать, д. шшшв, сопвиіаіит, ша- 
дівігаіит, сотіііа; д. гетраЫісат, 
управлять г.; д) проводить, аѳіаіеш 
сит аііцао. 

ОегопІит, іі, а. городъ въ Апуліи. 
вегга©,.5піт,/. пустяки, 
догйіив, і, т. [дето] носильщикъ. 

Овгуоп, бпів, т. или Эегубпѳв, ае, 
т. чудовище съ тремя головами, на 
небольшомъ островѣ въ Гадитан- 
скомъ заливѣ, убитое Геркулесомъ, 

девіатой, іпів, п. [девіо] 1) ноша, бре¬ 
мя; часто =; украшеніе оружіе: ізіа 
девіатіпа бесепі Ьшпегов повігов; 2) 
то на чемъ носятъ, носилки; 8) но¬ 
шеніе, веПае. 

девШіо, опів, /. [девіо] прогулка 
(Рііп.) см. девіаіогіив. 

^овѣа^огіов, ад), [девіо] для ношенія 
служащій, веііа д., носилки. 

довШка, ив, т. [девіо] ношеніе, 
дѳвііоиіаііо, бпів, /. [дезіісиіог] жес¬ 
тикуляція, пантомима. 

^евѣіейіог, 1. дсроп. [девіив] 1) іпігапв. 
дѣлать жесты; 2) ігап8. сопровождать 
жестами, пантомимою, аііциіб. 

1. доѳііо, бпів, /. [дето] исполненіе, со¬ 
вершеніе, педоііь 

2. девѣІо, 4. собсте. давать волю своимъ 
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ш&; с) ігор. вещь, сдѣланная изъ до¬ 
рогихъ хахней или украшенная дра- 
гоцѣнн. камнями, напр. бокахъ, ЫЪе- 
ге (е) детта; ф ріиг. деттае, круж¬ 
ки на павлиномъ хвостѣ. 

доттВДшц аф\ [детта, 2] украшен¬ 
ный драгоцѣнными камнями, 

доттѳив, аф. [детта, 2] 1) сдѣлан¬ 
ный изъ драгоцѣнныхъ камней; 2) 
украшенный драгоцѣнн. камнями, 
ашшіив: 8) роёі. будто осыпанный 
драгоцѣнн. камнями = блестящій, 
сверкающій, Еигірив, ргаіа. 

доттіГѳг, ёга, ёгит, аф\ [детта-Гѳ- 
го] богатый драгоцѣнными камнями, 
вапдеа. 

дошлю, 1. [детта] 1) пускать почки; 
ѴІ1І8 д.; 2) быть осыпаннымъ драго¬ 
цѣнными кампяни, асеріга деттапііа; 
Ь) ігор. блистать, сверкать, ЬегЪае 
детт&піеа гогѳ гесепіі. 

вето, ш, Йот, 8. 1) стонать, цпат біи 
впврігаааѳпі, ^ат в- соерепші; роёі. 
посіиа в-» надаетъ жалобные звуки; 
Ъ) ігапеіі. вздыхать по — , жалѣть 
о — , сѣтовать на — , д. аіщаіб; де- 
шіа бе рапсіа оаіепбі; 2) (о предметахъ 
пеодуш). трещать, скрипѣть, шумѣть, 
диЪегпасиІиш, таіив, таге детіі. 

Оетопіаѳ, Ігит,/. [асаіае] лѣстница 
на Капитолинскомъ холмѣ, по к-ой 
крючьями стаскивали тѣла казнен¬ 
ныхъ преступниковъ въ рѣку Тибръ, 

доле, ае,/. щека, особл. та часть, ко¬ 
торая около глазъ, отт. роёі. = гла¬ 
за, ехавіае іпаѳ, РоІурЬеше, депае. 

Оѳл&Ъшл, і, п. городъ въ Галліи, нын. 
Орлеанъ; отт. О-ѳпаЪѳпвів, е, аф\ 
и тЪві. ОѳлаЪѳлвев,іит,т. жители 
г. Г. 

Оѳпата, = Облета, 
долеаібдов, і, т. родословъ, соста¬ 
вляющій поколѣнныя росписи. 

ДОЛОГ, бгі, т. зять: а) мужъ дочери; 
Ь) мужъ сестры. 

долѳйШв, е, аф. [делаа] родовой, 
отт. = общій. 

долѳгаШег, аЗю. Гдепегаііа] вообще. 
долѳгаНт, адл>. [делив] 1) по родамъ, 

по племенамъ, Сегтапі в- соріаа впав 
сопяіііиилі; 2) =* вообще, д. бісеге. 

дологаіог, огіа, т. [депего] і) роди¬ 
тель, виновникъ; 2) родоначаль¬ 
никъ. 

долѳго, 1. [делав] производить, созда¬ 
вать, Ьошшев Ьошіпиш сапаа депегаіі; 
ііа депегаіі витав а лаіига; роёі. Ма- 
Іат Аііаз депегаі = Атласъ отецъ М.; 
отт. депегаіив = родившійся, проис¬ 
ходящій. 

до лого ее, айѵ. [депегоаиа] благородно, 
великодушно. 

долѳговоя, оф\ [делав] 1) благород¬ 
ный, благороднаго происхожденія, 
▼іг^о; Ь) отличной породы или отлич¬ 
наго качества, едпав, тіпат; 2) ігор. 
благородный, великодушный, гех д. 
ас роіелв. 

допѳііѵиа = депШѵив. 
долѳѣгіх, (рѣдко депіігіх) Ісів, /. [ді- 
дло] 1) родительница, мать; 6) родо¬ 
начальница, д. Аепеабит; 2) ігор. ви¬ 
новница* 

Оелёѵа, ае, /. городъ аллоброговъ, 
нын_. Женева. 

ДОЛІ&1І8, е, аф*. [деліав] къ генію от¬ 
носящійся, духу-хранителю посвя¬ 
щенный; отт. = 1) праздничный, ра¬ 
достный, веселый, восхитительный, 
біеа, Яеяіот, ата, Шив; 2) брачный, 
Іота, Іесіиа. 

допіаШот, обо. [деліаіів] радостно, ве¬ 
село. 

допісиіаіив, обо. [делісиіат] колѣн¬ 
чатый, узловатый, слітив, аголбо. 

доліойішл, і, п. [дела] колѣнце (у ра¬ 
стеній). 

долівіа, ае, /. дрокъ (растеніе). 
допіШів, е, о#, [дело, дідло] 1) къ 
рожденію относящійся, біев д., день 
рожденія; 2) плодотворный, плодо¬ 
родный, теге Іеггае эетіпа д. ровсплі; 
циаіиог депііаііа согрога (тилбі) = 
четыре стихіи. 

долШѵив, аф. [дідпо] 1) къ рожденію 
принадлежащій, съ рожденіемъ по¬ 
лученный, природный; поіа д., роди¬ 
мое пятно; Ь) родовой, лотел; 2) 
(дгатт.) сети родительный па¬ 
дежъ. 

доліѣог, бгів, [дідло] 1) родитель, 
отецъ; 2) творецъ, виновникъ, 

доліѣгіх, ісів,/. см. долеѣгіх. 
доліѣйга, ае, /. [дідло] 1) рожденіе; 

2) расположеніе звѣздъ въ часъ рож¬ 
денія. 

доліив, іі, т. [дело-дідпо] геній, духъ- 
хранитель; депілт согаге імѵ іпбиі- 
деге деліо = потѣшаться, 

доло, 8. дрссн. ф. = дідло. 
доле, Ііа, у*, [дело-дідпо] 1) родъ, Ьото 

депііа раіпсіае; д. «Гшіа, Соглеііа, см. 
іатіііа; роёі. Акеаз дела бейт = 
производящій родъ отъ б., потокомъ 
боговъ: 2) племя, д. ВаЪіда; депіеа 
Тгапваірілае; 8) депіі. ріиг ей. часто 
при нарѣчіяхъ (чтобы придать выра¬ 
женію больше силы); поі депИит = 
гдѣ на бѣломъ свѣтѣ, гдѣ ради Бо¬ 
га; тіпіте депіішп = отнюдь не — 
или совсѣмъ не такъ, 

долііошц оф*. [дела] племени свой¬ 
ственный. 

долШІоілв, аф*. [делв] извѣстному ро- 
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ду свойственный, къ извѣстному ро¬ 
ду относящійся. 

допШів, е, аду. 1) (депв, 1) къ одно¬ 
му и тому же роду принадлежащій: 
ВсірІопеа, 8о11ае, Сіппаѳ, црин&дле- 
жавшіе къ депв Согпеііа, был двп- 
Іііев; отт. зиЬві. депШів тепа, депіі- 
Іев теі; Ъ) къ извѣстному роду при¬ 
надлежащій, родовой, потеп д.; деп- 
Іііе (Іотоа повігае Ъохшт; 2) (депв, 2) 
къ тому же племени принадлежащій, 
д. п&ііопеа; Ь) извѣстному племени 
или народу принадлежащій, отече¬ 
ственный, аоіпш, геІідіо. 

допШй&в, йііа, /. [депіііів] родство, 
основанное на происхожденіи отъ 
одного родоначальника; сопсгеі. == 
принадлежащіе къ тому же роду. 

допШШив, см. допШІоіия. 
допи* не, л. колѣно. 
Оепиа, ае,/* городъ въ Лигуріи, 
дошшііа, іпт, п. [депп] наколѣнники, 
допшпе, адл. [дешиппв] откровенно. 
1. допиіпив, аду. [депо-дідпо] 1) при¬ 
родный; 2) подлинный, неподдѣль¬ 
ный. 

2. допиіпив, аду. [депа] щековый; депа 
д., коренной зубъ. 

1. допив, бгіа, п. [депо-дідпо] 1) родъ, 
д. Ьшпапшп; ѵагіа двпега Ъввііагит; 
опте д. агтогшп; Ь) = происхожде¬ 
ніе, паіпв поѣііі двпегв; сопіетпеге д. 
аіісіупв; 2) роёі. = потомокъ, іііе еві 
депив <1еопш; дехша А(1гавіі = Біо- 
тейеа; 3) племя, народъ, Ьоаіеа от¬ 
шит депегот; д. іегох; д. Иитііа- 
тт. 

2. допив, па, т, = депп. 
Оепйвив, і, т. рѣка на грашщѣ Ма¬ 
кедоніи м Иллиріи. 

доот&гбв, ае, т. и -Іег, -Ігі, т. земле¬ 
мѣръ, геометръ. 

добтдігЬц ае,/. землемѣрное искус- 
ство| геометрія. 

доотѳігіоив, аду. землемѣрный, гео¬ 
метрическій; отт. виЪзі. а) -спа, і, 
і». = деотеігеа; Ь) -се, ев, /. и -са, 
отт, п. — деотеігіа. 

доогдіоив, оф\ земледѣльческій (слово 
греч.). 

ОегаевНеив рогіив, гавань у города 
Теоса, въ М. Азіи. 

Оѳгаевіив, і,/. городъ на островѣ Эв¬ 
беѣ. 

Оегдбуіа, ае, /. городъ въ Галліи акви¬ 
танской. 

Оегт&іив, і, т. нижняя часть Пала¬ 
тинскаго хола въ Римѣ, 

догхп&пе, адѵ. [дегшаппа 2] откро¬ 
венно. 

Оегхп&пі, бгшп, т. племя, занимавшее 
пространство между Рейномъ, Дуна¬ 

емъ, Вислою и Нѣмец. моремъ (Оег- 
таххіа); отт. Оегташоив, аду. и 
роёі. Оогтапив, аду. 

догтапііав, Йіів,/. [деппапиа] 1) брат¬ 
ство; близкое родство; 2) родствен¬ 
ная связь, тѣсная связь, 

догташів, аду. [дегтеп] 1) родной, 
й*аІег, аогог д., отт. гиЪгі. -пиа, і, т. 
и -а, ае, /. родной брагъ, р. сестра; 
Ъ) роёі. братскій, сестринскій; д. сае- 
<Іев, братоубійство или сестроубійство; 
2) ігор. истинный, настояній, щаііііа, 
раігіа, ігопіа. 

догшѳп, іпіа, п. 1) почка; Ь) отростокъ; 
2) ігор. зародышъ; Ь) потомокъ, 

доппіпо, 1, [дегтеп] пускать ростки; 
произрастать. 

дёго, деаві, дев Іпт, 8. 1) носить, аппа, 
ѵеаіет; Ъ) ігор. имѣть, питать, д. апі- 
пшт тиііеѣгет; д. іпітісіііаз; д. 
0(1іит іп аіщпет; с) ігор. д. регаопат 
аіісгдив = представлять чье лицо, 
играть чью роль; д) роёі. приносить, 
производить, Іегга д. ігпсіив; 2) = ве¬ 
сти, д. Ьеііпш, геш, педоіішп Ъепе; 
ае дегегѳ Ьопеаіе, сопіишасіпа, тойѳ- 
гаіе, вестн себя, поступать —; д. ее 
рго сіѵе, пользоваться правами граж¬ 
данина, не будучи гражданиномъ; д. 
ее гедет, разыгр. роль царя; 6) со¬ 
вершать, д. гее тадпаа; отт. геа деа- 
Іае и девіа, огпт, п. военные подви¬ 
ги, дѣйствія, дѣла; с) исправлять, а вы¬ 
вѣдывать, д. тпппв, сопѳп1аішп{ ша- 
діяігаішп, сошіііа; д. гетрпЫісат, 
управлять г.; д) проводить, аеі&іет 
сшп аіщио. 

&ѲГОПІШП, іі, п. городъ въ Апуліи. 
доггаѳ,.5гпт,/. пустяки, 
догйіив, і, т. [дето] носильщикъ. 
Оегуоп, бпіа, т. ши Эвгубпѳв, ае, 
т. чудовище съ тремя головами, на 
небольшомъ островѣ въ Гадитан- 
скомъ заливѣ, убитое Геркулесомъ, 

доаіатѳп, іпів, п. [деаіо] 1) ноша, бре¬ 
мя; часто = украшеніе оружіе: іаіа 
деаіатша (Іесепі Ьптегоа повігов; 2) 
то на чемъ носять, носилки; 8) но¬ 
шеніе, аеііае. 

довіаііо, опія, /. [деаіо] прогулка 
(Рііп.) см. деаіаіогіпв. 

дѳвіаіогіив, аду. [деаіо] для ношенія 
служащій, аеііа д., носилкн. 

довВДив, ив, го. [девіо] ношеніе. 
девІіоиІаНо, ошв, /. [девііспіог] жес¬ 

тикуляція, пантомима, 
довііойіог, 1. дероп. [девіпа] 1) іпігане. 
дѣлать жесты; 2) Ъгапг. сопровождать 
жестами, пантомимою, аіщиісі 

1. довНо, 8пів,/. [дего] исполненіе, со¬ 
вершеніе, педоШ. 

2. дѳвііо, 4. собств. давать волю своимъ 
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чувствахъ, страстяхъ, обнаруживать 
игъ жестахи, поведеніемъ, отт. = 
1) быть внѣ себя отъ радости, рѣз¬ 
виться, шагать; Іаеііііа девііепв, не 
обузданная радость; Ь) кичиться, за¬ 
носиться, аштов девііепв геЬия весип- 
сіів; 2) сильно желать, девііо Ъаес всі- 
гѳ, д. адеге дгаііав. 

доиіо, 1. [дето] носить, аіідші іп аіі- 
диа те; д. агта. 

довіин, рагіср. и. дего. 
вѳѳіиа, оа, т. [дего] 1) тЬлоположеніе, 
позитура, аіішп д. еі ѵпіішп сарѳге; 
2) тѣлодвиженіе, жестъ, адеге д.; 
пошшііі девіив Ывігіопшп. 

ДОвШП, СМ. 8&Ѳ8ШП. 

Оѳіае, Ігшп, т. ѳракійское плехя на 
лѣвохъ берегу Дуная; Нпд. Оеіа, ае, 
и Оеіеа, ае, отт. СЬѳіісив, аф. и. 
роіі. Оеіѳв, аф. 
вѳіиіі, -На, см. 0&6ІПІІ&. 
ЗІЪЪа, ае,/. и -ѣив, і, т. горбъ. 
1. дІЪЪѳг, ёга, ёпш, оф. [діЪЪа] гор¬ 

батый. 
2. &іЪЪѳг, ёгів, т. = діЪЬа. 
(Ид&в, апіів, т. обыкн. ріигаі. велика¬ 
ны, чудовища съ зхѣиныхи ногами, 
вооружившіяся противъ боговъ и по¬ 
раженныя холніею Юпитера; отт. 
ВДв&піѳин, аф. ЬеІІат О., борьба 
гигантовъ съ богахи; ігор. гигант¬ 
скій, преогромный. 

відпо, деппі, депіішп, 8. 1) рождать, 
НеспЬа Аіехапбгшп депиіі; Дирііег 
Шит депиіі, Ю. отецъ его; еа, диае 
іегга дідпіі (производитъ); иЪі інв ді- 
дпііпг (растетъ); 2) ігор. порождать, 
причинять, д. ігат, о<Йшп, регтоііо- 
пет апітопіт; ^иі депиіі іп Ьас игЪе 
соріат <1ісепсіі, былъ виновникохъ 
краснорѣчія; 8) рагіср. дідпепііа = 
виЬві. растенія: Іоса ппба дідпеп- 
іішп. 

діітпя, оф. свѣтложёлтый. 
діпдіѵа, ае, /. десна, дёсны. 
|$1&Ъѳг, Ъга, Ъгит, аф. безволосый, го¬ 

лый, гладкій. 
вІаоШів, е, аф. [діасіея] льдистый, ле¬ 
дяной. 

відоіеа, Зі,/. лёдъ. 
діаоіо, 1, [діасіев] 1) леденить, превра¬ 
щать въ лёдъ; 2) ігор. дѣлать твер¬ 
дыхъ. 

ВІайіаіог, бгія, т. [дІаШив] 1) гладіа¬ 
торъ; Ъ) ріигаі. = Ішіі діасііаіогіі, бой 
гладіаторскій, фи*е, віеге дІаШаіогев; 
2) = разбойникъ. 

діаіііаібгіив, оф. [діабіаіог] гладіа¬ 
торскій, сегіатеп, вресіаспіот; отт. 
зиЪяі. діафаіогіит, іі, п. плата, эа ко¬ 
торую свободные люди поступали въ 
число гладіаторовъ. 

діасііаійга, ав,/, бой гладіаторскій, 
діасіідіив, і, т. [<1етін. отъ діаіііив] 

небольшой хечъ. 
д1а<ІІШ*, іі, т. хечъ; діасііит вігіпдеге, 

йевігшдеге, едисеге, обнажить хц 
ігор. — убійство, ітрипііав еі Іісепііа 
дІаЛіогит; ргоѵегЪ. ріитѣео д1а<Ііо іи- 
диіаге = опровергать слабыми дово¬ 
дами. 

ЗІаеЪа, ае, = дІеЪа. 
діаѳвит, і, = діевит. 
^1ап(ііГѳг, ёга, ёпш, аф. [діапа-іего] 
приносящій, родящій желуди, 

діапв, (іів, /. 1) жёлудь; 2) родъ пули 
изъ свинца или глины. 

ВІагеа, ае, /. хрящъ, крупный песокъ, 
віагбдаш, аф. [діагеа] хрящеватый, 
віапоіш, аф. сѣроголубой, ип<1ае, осиіі. 
ОД&иоав, і, т. 1) морской богъ; Оіапсі 

сЬогиа — морскія нимфы, нереиды; 
2) сынъ Сизифа; онъ корнать лоша¬ 
дей своихъ человѣческихъ хясохъ н 
самъ былъ съѣденъ ими. 

дІѳЪа, ае, /. 1) глыба земли; Ъ) роёі. 
= земля, почва; 2) комокъ, кусочекъ, 
тагшогів, ріасів. 

дІеЪйІа, ае,/. йетіпиі. отъ дІеЪа. 
діевит, или діеваит, і, п. янтарь, 
вив, Ігів, т. мышь (лещадная или 

орѣшковая). 
діівсо,-8. мало-по-малу увеличи¬ 

ваться, усиливаться, тиііііибо, веШііо 
діівсіі. 

дІоЪо, 1. [діоѣив] 1) круглить, округ¬ 
лять; 2) собирать въ кучу, въ толпу. 

дІоЬбвив, аф. [дІоЪиа] круглый, шаро¬ 
образный. 

дІоЪив, і, т. 1) шаръ, д. іеггае, земной 
ш.; дІоЬі іп соеіо, огненные шары; 
Ь) роёі. *= масса, дІоЪі Йаттагшп, ог¬ 
ненныя х.; д. вапдиіпів, потокъ кро¬ 
ви; 2) толпа, множество, тіІІішп; Ь) 
ватага, шайка, д. соідигаііопіз, ш. за¬ 
говорщиковъ. 

діотёго, 1. [діотиѳ] 1) сматывать въ 
клубокъ, свертывать, д. Іапат іп ог- 
Ьев; Ъ) дѣлать круглыхъ, шаровид¬ 
нымъ, іеив Іеггаш діотег&уіі; с) о 
лошади: д. дгеззаа, хорошо закиды¬ 
вать, далеко забрасывать н.; 2) соби¬ 
рать въ кучу, въ толпу, въ клубо¬ 
образную массу; діотегаге ве и діотѳ- 
гагі, скучиваться. 

віотив, ёгіз, і^.І) клубъ, клубокъ; 2) куча, 
вібгіа, ае, /. 1) слава, д. ЪеШ; д. іп го 
тііііагі; ве^ш діогіат, искать славы; 
Ь) роёі. = украшеніе, краса, і&шгла д. 
агтепіі; с) = славный подвигъ, ѵеіе- 
геэ Оаііогшп діогіае; 2) жажда славы, 
славолюбіе, тщеславіе, овіепіаііо еі д. 

дІогіаЪипсіиіц оф. [діогіог] гордящій¬ 
ся, хвастливый. 
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&ІОХІ&1ІО, бпів,/. [^Іогіог] вьіхваіеніе, 
прославленіе, ѵігіпгів. 

ЗІогІокц ае, /. [&ІОГІ&] небольшая 
слава. 

віогіог, 1. (Ісрол. 7[^1огіа] хвалиться, 
хвастаться, гордиться, ((іе) ге аі^па, 
чѣмъ-н. 

віогіове, адю. [зіогіовав] 1) славно, со 
схавою; 2) хвастливо. 

ЯІогіовия, аф. [зіогіа] 1) достославный, 
славный, Іасішв, тоге; 2) хвастливый, 
чванливый, тііев. 

вІйЪо, рві, рішп, 3. снимать кожицу 
или кору. 

віиіап, шів, п. клей. 
вІиДп&іог, бгів, т. [$1иІіпо] клеиль¬ 
щикъ. 

віаііпо, I, [#1иІеп] клеить, склеивать. 
гіиііпщіі, і, п. =» віаіеп. 
Шуоёга, ае, /. пот. ргорг. Глнкера. 
Опаетш, предъимя, см. Сп. 
впагіішц Зіів, /. [догов] званіе, Іосо- 

гшп. 
{щагия, аф. 1) свѣдущій, знающій, аіі- 

сфв геіі 2) (Гас.) раз*, извѣстный, 
раіав Ьос тіЪі #пагшд егаі. 

ОпаШо, бпів, т. пот. ргорг. блюдоли¬ 
за въ комедіи Теренція; отт. пот. 
арреИ блюдолизъ. 

Ѳпяііа, ае, /. = Едоііа, городъ въ 
Апулія. 

гпайш = паіпа, см. павоог. 
дот-, см. пат-. 
Ѳпісіив, см. СпШив. 
Оповив, (Оповвив) і, /. древній городъ 
на островѣ Критѣ; опт. Ѳ-повіия и 
Опояі&оия, аф. роёі.== критскій; 
Оповіаз, ёйів и Ѳповів, ійів, аф./ш. 
д. и $иЬ$і. = Агіайпа. 

воЫпв, іі, т. и *Ьіо, бпів, т. пяскарь 
(рыба). 

ОотрЫ, бгшп, т. городъ въ Ѳессаліи. 
Оогсі&ѳі, (Ѳогбуаеі) шопіев, горы въ 
Арменіи, отт. Оогсіу&ѳі или Оог- 
йиёпі, бгшп, т. жители этой части 
Арменіи. 

Оогйішп, іі, п. древній городъ во 
Фригіи, (см. СопІіав). 

Ѳогдіив, іі, т. царь фригійскій; отъ 
сдѣланнаго имъ узла зависѣла, по из¬ 
реченію оракула, участь Азіи. 

Оогйуаеі, Оогйиѳпі, см. Оогсіаѳі 
Оог&і&в, ае, т. греческій софистъ, 

современникъ Сократа. 
Оовд>,5піа,«лі4 пв,/. обыхнов. ріиг. Оог- 
йбпѳв, дочери Фор куса м Деты; ивъ 
нихъ особл. замѣчательна Медуза, съ 
змѣиными волосами, одаренная силою 
превращать въ камень все, на что 
бы она ни взглянула, убитая Пер¬ 
сеемъ; отт. Оогвдпёов, аф. едшів 
О. = Пегасъ, рожденный отъ крови 

Медузы; ударъ его копыта произвелъ 
источникъ Гиппокрену; "отт. Іаспі 
бог&опеив = Нірросгѳпе. 

Оогдопеив, см. богдо 
ОоЛупа, ае, /. городъ на островѣ 
Критѣ, отт. ОогіупІі, огшп, т. щи- 
тели этого г.; Оогіупіин, и -піёсив, 
аф. роёі. = критскій. 

ЯтаЪаіия, і, т. простая кровать. 
ОтаооЬия, Фамильное имя зепіів 8ет- 

ргопіае; отт. От&ооЬ&пшц аф. 
доаоіііа, ѳ, аф. 1) длинный н тонкій; 

отт.=а) стройный; Ъ) тощій; 2) Ьгор. 
безъ укращеній, простой, вето; о) 
тонкій, ѵох. 

дооііііав, Ііів, /. [^гасііів] 1) тон¬ 

кость; Ъ) стройность; с) худощавость; 
2) ігор. простота, $. Ьувіаса, $. паг- 
гаііопів. 

вгаойіив, і, т. галка, 
вгайагіив, аф. [угадав] шагъ за ша¬ 

гомъ, медленно подвигающійся; отт. 
ігор. медленный, осторожный. 

&га<іаііт, аЗп. [^гасіав] шагъ за ша¬ 
гомъ; ігор. постепенно, жало-по-иалу. 

вгайаііо, бпів,/. [дойов] постепенное 
возвышеніе, усиленіе. 

вга<ІаЪив, аф. [дойив] расположенный 
ступенями; постепенный. 

вгаОіог, доввов а, 8. йсроп. [^габив] 
шагать, ступать = идти. 

Ѳтасііѵив, аф. [доіііог] прозвище Мар¬ 
са (идущій впереди или вперёдъ?). 

вгаАш, ив, т. 1) шагъ, дойти ідіегге 
ід Ьовіев, выступить противъ н.; дга- 
йиш сопГегге = вступить въ руко¬ 
пашный бой; сііаіе, ріепо дойп, ско¬ 
рымъ шагомъ; 2) въ яз. военн. поло¬ 
женіе, позиція, ід вио доодиѳ дойи; 
дойи тоѵеге, йе^ісеге, сбить съ по¬ 
зиціи или ігор. вытѣснить кого изъ 
хорошаго положенія, лишить кого 
выгоды; 3) ступенька, ступень, всаіа- 
гшп; часто ріигаі. = лѣстница: $га- 
йиа іетріогит, рег д. йсдісеге; Ъ) 
ігор. степень, содвиіагів йідоі&іів 
дойив; Ьопогшп. 

Огаооіа, ае, /. Греція; Ма^па Ѳ. = 
южная Италія; отт. а) От&ѳошц аф. 
греческій и виШ. грекъ; Ъ) Ѳгаесй- 
Іив, аф. и зиЪві. йетіп. греческій, 
грекъ (презрительно); с) доесе, адю. 
по-гречески. 

^гаѳоог, 1. йероп. [#гаесав] жить по- 
гречески, подражать грекамъ. 

&Г&ѲС08І&8І8, іа, /. зданіе въ Римѣ для 
грековъ: въ немъ останавливались 
послы Греціи и (впослѣдствіи) дру¬ 
гихъ государствъ. 

Отоеоив, Охавоиіив, см. Эгаеоіа. 
Ѳ-гціі, бгит, т. роёі. = Ѳгаесі и аф. 
Ога^ив = Огаесив. 
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Ѳ-га^ообИ, <5 пип, га. галльское племя 
въ Альпійскихъ горахъ, 

Ота^ивёпа, ае, га. [Огціпз-зізпо] ро¬ 
домъ грекъ, 

ОтаДшц см. вгаДі 
Згатѳп, іпія, п. 1) трава; 2) зеленъ. 
Згатшѳив, аф. [згатеп] 1) травяной, 

сдѣланный изъ травы, зелени, листь¬ 
евъ, со гопа; Ъ) Ьааіа 3., к. изъ бам¬ 
буковаго тростника; 2) травистый, 
поросшій травою, сашрив. 

Згатт&ѣіоив, аф. къ словеснымъ нау¬ 
камъ, къ филологіи относящійся; 

ожга. виЬві. а) згаттаіісив, і, га. за¬ 
нимающійся словесными науками, фи¬ 

лологъ, критикъ;Ь) згатшаііса, ае,/. 
и згаттаііса, отт, п. словесность, 
филологія. 

Згаттаііеіа, ае, га. учитель элемен¬ 
тарный. 

Отатріпи топе, горы въ Каледоніи, 
нын. Шотландіи. 

Згапагіа, огшп, п. [згапшп] хлѣбный 
аибаръ, житница. 

ЗгапаШв, аф. [згапшп] зернистый; 
таіпт 3., гранатное яблоко. 

ЗГ&псІ&ѳѵив, оф. [згапбів-аеѵит] пре- 
старѣлый. 

Згапсіѳвоо,-8. увеличиваться, 
выростать. 

ЗгапсШег, 8га, 8гит, аф. [згапбів- 
іето] весьма прибыльный, доход¬ 
ный. 

ЗгашШдфШв, аф. [згапбія-іодиог] 1) 
высокопарный, торжественный; 2) 
хвастливый, надменный. 

ЗгашНпаІ,-1. [згапбо] шреге. 
градъ идетъ. 

ВГ&псІів, е, аф*. 1) большой огромный, 
значительный, вахшп, Іііега, аѳз аііе- 
пшп (долгъ); ігор. іпзепіпт, у ох; 2) 
ігор. высокій, возвышенный, силь¬ 
ный, убѣдительный, огаііо, <Іісеп(іі 
Зеппв; 3) з аеіаа, зрѣлый возрастъ, 
пожилыя лѣта; згапбів паіа, аеѵо, въ 
лѣтахъ, пожилой; отга. згапбів = по¬ 
жилой. 

8гап<Ш&8, аіів, /. [згапбів] возвышен¬ 
ность, выспренность. 

ЗГапШіег, аЛѵ. [згапбів] сильно, воз¬ 
вышенно. 

Ягашіо, шія? /. градъ. 
Оташсиа, і, га. рѣка въ Мнзіи, въ М. 
Азіи. 

ЗгашГѳг, 8га, 8тот, аф. [згахшт-іего] 
носящій зерна. 

Згапшп, і, п. зерно. 
ЗгарЫшп, іі, п. чертильная палочка, 
грифель. 

Згавв&іог, 5гів, га. [згаавог] 1) праздно¬ 
шатающійся, гуляка; 2) бродяга, раз¬ 
бойникъ, зг&ззаіогев еі вісагіі. 

^гаііа 

Згаавог, 1. Лероѣ, [згабіог] 1) идти, 
часто ігор. 3. а<1 зіогіаш, стремиться 
къ славѣ; Ъ) сит айѵ. еі аЪШ. = по- 
ступать, дѣйствовать: впрегЬе атаге- 
^ие згаязаіав еві; 3. доге поп уі; 3. 
ѵѳпепо, б о Іо, іівііет агШшв, упо¬ 
треблять ядъ, хитрость и т. д.; 3. 
оЪведшо, повиноваться; с) 3. іп (а4- 
ѵегвив) аіщпет, дѣйствовать враж¬ 
дебно противъ кого, нападать на ко¬ 
го^) шататься, безчинствовать (особл. 
ночью по улицамъ) 3. іп 8пЬпга. 

Згаіе, аЛѵ. [згаіив] 1) охотно; 2) благо¬ 
дарно. 

Згаіев, ІіЬив, /. (депіі. и Лаі. не естрѣч.) 
благодареніе, торжественное изъяв¬ 
леніе благодарности, 3. азеге, торже¬ 
ственно благодарить; см. згаііа, 4. 

Згаііа, ае, /. [згаіив] 1) пріятность, 
прелесть, іп ѵиііа; 3. бісепбі; отт. 
Огаііае, 5гшп, /. граціи; 2) благо¬ 
склонность, милость (которою кто 
пользуется) іп згаііа еззе = быть лю¬ 
бимымъ; згаііаш аіісфпв віЪі сопсіііаге, 
снискать себѣ чью благоскх; згаііаш 
іпігѳ аЬ аІЦпо, араб аіЦаеш, войти 
въ милость у кого; ведпі 3. аіісфив, 
стараться пріобрѣсти чью благоскх., 
отт. (слѣдствіе) = а) вліяніе, іп іпа 
3. еі роіепііа, при твоемъ вліянія 
и —; згаііа, ѵаіеге, тиіішп рое ее 3га- 
іік; Ъ) дружественная связь, друж. 
отношеніе, дружба, евзе іп 3. сит аіі- 
4ио, іп згаііаш гесіреге; іп згаііат 
гебігѳ сшп аіщпо, помириться съ 
кѣмъ; гевіііиеге аіщиет іп Ьопат 3. 
аіісіуив или спт аІЦио, помирить 
кого съ кѣмъ; 

8) рѣдко = Гаѵог, благорасположе¬ 
ніе, изъявленіе милости, угожденіе, 
іп згаііаш аіісфпв, въ пользу кого, 
въ угодность кону; реіо а Іе Ііапс 3. 
(милости, одолженію); отт. а) згаііаш 
аіісиі іасеге аіісіуив геі, уволить кого 
отъ чего, простить кому что, не взы¬ 
скивать за что-л.: опіпішп ІіЪі зга¬ 
ііаш Гасіо; беіісіі, сгішіпат згаііаш 
Пасете; Ь) (аЫаі.) згаііа, съ родит, п. = 
по причинѣ, для, ради: Ьошіпшп зга¬ 
ііа; шѳа, повіга 3., ассивапбі 3.; 4) 
благодарность: згаііав азеге, благо¬ 
дарить (на словахъ); зг&іі&ш ЬаЬеге, 
питать благод., быть благодарнымъ, 
признательнымъ; згаііаш геіегге, рег- 
воіѵеге, геббеге, отблагодарить (на 
дѣлѣ), воздать за благодѣяніе, услу- 
гу; 5) згаііів (аЫаі.) или згаііа (слѣд¬ 
ствіе яначеніл 8 или 4-го) = даромъ, 
безмездно, 3. Ь&ЬіІаге; 3. сопяі&Ц 
ничего не стоитъ; Пасете аіщпіб 3.; 
уігіиіеш 3. аш&ге, люб. д., не имѣя въ 
виду выгоды. 
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вгаіШо&ііо, ошв, /. [$га*Шсог] угож¬ 
деніе^ угодливость. 

Зг&Шіоог, 1. Лероп. [ягаіш-Гасіо^ 
угождать, стараться услужить, аіісш; 
8. аіісш аіщпісі, угождая уступить 
кому что, пожертвовать чѣмъ въ 
пользу кого*л. 

вгаііів, см. 8Г&М&, б. 
вг&Ибвин, оф. [дгаііа] 1) пользующій¬ 

ся милостію, расположеніемъ, Ьото 
д. арий аііциет или аіісиі; отт. 

= имѣющій большое вліяніе; 2) изъ 
угожденія или милости сдѣланный, 
данный, тіявіо; 3) услужливый, угод¬ 
ливый, асгіЪа; іп аадйо еі сопсе- 
сіешіо Іосо. 

вгайв» см. вгаНа, б. 
рт&іог, 1. дероп. [^гаіев] = ягаіиіог. 
Ягаішіо, а&о. [^гаішіаа] даромъ, изъ 
угожденія. 

вгаішйшц аф. [дгаііа, б] даровой, безъ 
вознагражденія, Іоса ід Сігсо; атісі- 
ііа, ІіЬегаІііав безкорыстная—; ре- 
снпіа д. данныя въ эайиы безъ 
процентовъ: отт. = а) безъ причи¬ 
ны, {итог Ь) безполезный, ни къ 
чему не ведущій, раггісійіа ягаіпііа. 

^гаѣоіаЪишііи, оф. [ягаіиіог] поздра¬ 
вляющій. 

ЗіъШіШо, бпів, /. [^гаЫог] 1) изъ¬ 
явленіе радости, отт. = поздравле¬ 
ніе, геі аіісгдов, съ чѣмъ; 2) торже¬ 
ственное изъявленіе благодарности, 
йесегнеге аіісаі $. сопаегѵаі&е геірп- 
Ыісае, за спасеніе государства; іасеге 
Я- аЙ опшіа йѳогаш Іетріа. 

вг&іиіаіог, бта, т. [дгаіиіог] привѣт¬ 
ствующій, поздравляющій, 

вгаіиіог, 1. фроп. [ягаіпа] 1) изъ¬ 
являть радость, отт. = поздравлять, 
аііспі аЛцрий, йѳ гѳ аіщиа, кого съ 
чѣмъ; 2) (рѣдко) изъявлять своею бла¬ 
годарность, благодарить, аіісш. 

Згайш, аф. 1) пріятный, аІщиЫ аііспі 
Ягаішп ев!; $. егат, нравился, былъ 
любимъ; згаіит аііспі аіщиій іасетѳ 
= сдѣлать кому удовольствіе, одол¬ 
жить кого чѣмъ; 2) благодарный, 
признательный, #гаіат евве етцл аіі- 
4пет; ааілтя дтаій тетогій аіі- 
циет регвв<іиі, поминать кого съ 
благодарностію. 

вгаѵаіс, и -ііт, идя. [ягаѵог] съ тру¬ 
домъ, насилу, неохотно; Ьапа безъ 
церемоній, охотно. 

вг&ѵѳйіпбвив, аф. [#гаѵейо] страдаю¬ 
щій насморкомъ. 

&г&ѵё<1о, іпів,/. [ртаѵіа] 1) тягость въ 
членахъ, тяжесть въ головѣ; 2) нас¬ 
моркъ. 

8Г&ѴѲ-ОІѲП0, іів, оф. 1) сильно пахну¬ 
щій; 2) зловонный. 

вгатеаоо,-3. [^гаѵів] 1) тяже¬ 
лѣть, становиться тяжелымъ; 2) ігор. 
усиливаться, {итог, шаіпт игаѵевсіі. 

ЯгаѵІсШав, йііа,/. [^гауійпв] беремен¬ 
ность. 

8Г&ті<1о, 1. [ртаѵіз] 1) обременять; 2) 
беременить. 

^гатісіин, оф. [дгатіа] 1) беременный, 
2) роіі. отягченныя, наполненный, 
тяжелый, агіаіае, пЬега; рЬагеіга я. 
в&яіиіа. 

Згатів, е, оф. 1) тяжелый, согрпв; отт. 
= а) обремененный, аятеп ^гаѵе ргае- 
йй; ^гаѵіа тогЬо, тиіпвге, аеіаіѳ = 
неспособный, безсильный по болѣзни, 
вслѣдствіе раны н т. д.; Ъ) о воздухѣ, 
мѣстности: нездоровый, ахші Іет- 
рое, 1осп8, соеіит (климатъ); с) о 
звукѣ и іолосѣ : низкій, густой, аопшц 
тох; отт. ауІІаЬа безъ ударе¬ 
нія; й) о запахѣ: непріятный, дурной, 
ойог; 2) обременительный, тягостный, 
непріятный, аі Ьос ііЫ #гаѵе еві; 5) 
тяжкій, тогЬиа; с) суровый, строгій, 
ейісіпт, впррНсшт; Й) опасный, Ъеі- 
Іит, айѵѳгаагіпв; 8) полновѣсный, аеа; 
ігор. а) важный, значительный, геа, 
саива, сіѵііав; Ь) почтенный, имѣющій 
вѣсъ, большое вліяніе, Ьото ртаѵіа 
аеіаіе еі тегіііз; Зіоісоа ^гатівалшв; 
отт. = достовѣрный, заслуживаю¬ 
щій довѣрія, Іеаіів, аисіог, Ьівіогісив; 
с) серьёзный, положительный, Ьото 
Ъопив еі ѵіг тойегаіиз еі я*; й) 
важный, сильный, убѣдительный, ога- 
Ііо, вепіепііа; 4пів Саіопе ртаѵіог іп 
йісепйо? 

Огаѵівоае, йпш,/. и -са, ае./. городъ 
въ Этруріи; отт. -с&ппа, оф. 

Ягаѵііав, йііа, /. [ягаѵіа] 1) тяжесть, 
тяжелость, аппогит, паѵіит; Ь) въ 
отношеніи тѣла — нездоровье, сла¬ 
бость, согрогіа, тетЬгогпт; с) дурное 
вліяніе, неадоровость, соеіі, климата; 
Я- Іосі; 2) тягость, трудность, ЬеШ я*; 
аппопае я- = дороговизна х.; 8) важ¬ 
ность, значительность, я- еі атрііішіо 
сітііаііа; Ъ) достоинство, вѣсъ, сила, 
ітрегіі, іп (Іісепйо; ѵегЬогот, 
аепіепііагпт; с) твердость, Ьасейае- 
шошогпт; %. іп йоіоге. 

ЯгаѵІІѳг, адю. [^гауія] 1) тяжело, сайе- 
ге; отт. & ае ЬаЬеге, чувствовать 
себя нездоровымъ; аопаге, низко, 
глухо з.; 2) ігор. сильно, значительно, 
йоіеге, ѵиіпегаге; Ь) строго, акеге; 
Йесегпеге сіе аіщпо; аіідиіа ассі- 
реге, Гѳгге, строго принимать = быть 
недовольнымъ чѣмъ л.; с) съ достоин¬ 
ствомъ, важно или — сильно, убѣди¬ 
тельно, бісеге, Ігасіаге аіщиісі. 

ртйуо, 1. [^гаѵів] отягощать, обреме- 
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ОтаДооёН, бгпт, га. галльское племя 
въ Альпійскихъ горахъ. 

Ога^о&ёпа, ае, га. [Ѳгфв-$іяпо] ро¬ 
домъ грекъ. 

Ставив, см. СНгаіі. 
вгатѳп, іпів, п. 1) трава; 2) зелень, 
вгапипёиа, о#. [рташеп] 1) травяной, 

сдѣланный изъ травы, зелени, листь¬ 
евъ, со гопа; Ъ) Ьавіа %.у к. изъ бам¬ 
буковаго тростника; 2) трав истый, 
поросшій травою, сатрпв. 

вгаттаііств, аф. къ словеснымъ нау¬ 
камъ, къ филологіи относящійся; 
отт. виЬві. а) $гаттаіісов, і, га. за¬ 
нимающійся словесными науками, фи¬ 
лологъ, критикъ; Ь) ягаттаііса, ае, /. 
и $гаішпаііса, бгшп, и. словесность, 
филологія. 

вгаттаіівіа, ае, га. учитель элемен¬ 
тарный. 

Отатріив топе, горы въ Каледонія, 
нын. Шотландія. 

ЗГ&пагіа, опш, п. [$гашип] хлѣбный 
амбаръ, житница. 

&г&паіп8, а6$. [#гапшп] зернистый; 
таішп д., гранатное яблоко. 

&г&п<1аѳѵив, адд. [&гапйІ8-аеѵит] прѳ- 
старѣлый. 

вгапсіѳвоо,-8. увеличиваться, 
выростать. 

ЗгахкШѳг, бга, бгшп, оф. [$гапйів- 
іего] весьма прибыльный, доход¬ 
ный. 

ЗгашШддиив, аф. [ягапйів-іочиог] 1І 
высокопарный, торжественный; 2) 
хвастливый, надменный. 

вгашііпаі,-1. [#гапйо] ітрег*. 
градъ идетъ. 

вгашІів, е, аде. 1) большой огромный, 
значительный, вахшп, Іііега, аеа аііе- 
шип (долгъ); ігор. іп#епіит, ѵох; 2) 
ігор. высокій, возвышенный, силь¬ 
ный, убѣдительный, огаііо, йісепйі 
Яепов; 3) 8 аеіаз, зрѣлый возрастъ, 
пожилыя лѣта; #гапйів паіи, аеѵо, въ 
лѣтахъ, пожилой; отт. #гапйів = по¬ 
жилой. 

дошеШав, Й1І8, /. [ягапйів] возвышен¬ 
ность, выспренность. 

вгашШѳг, адѵ. [ягапйів] сильно, воз¬ 
вышенно. 

вг&шіо, іпів? /. градъ. 
Огашоиа, і, га. рѣка въ Мизіи, въ М. 
Азіи. 

ЯгапіГѳг, Зга, бгшп, адф. [$гапшп-іѳго] 
носящій зерна. 

Ягапшп, і, п. зерно. 
ртарЫшхц іі, и. чертильная палочка, 
грифель. 

Згавв&іог, бгів, га. [дгаввог] 1) праздно¬ 
шатающійся, гуляка; 2) бродяга, раз¬ 
бойникъ, ягавваіогев еі ѳісагіі. 

вргаавог, 1. Лероѣ, [вгайіог] 1) идти, 
часто ігор. %. ай діогіат, стремиться 
къ славѣ; Ъ) сит адѵ. еі аЬШ. = по¬ 
ступать, дѣйствовать: ѳпрегЬѳ аѵаге- 
Чие #га8ваіив еѳі; дате поп ті; д. 
тепепо, йоіо, іівйет агііЪав, упо¬ 
треблять ядъ, хитрость н т. д.; и. 
оЪведшо, повиноваться; с) іп (ай- 
ѵегвив) аіщиет, дѣйствовать враж¬ 
дебно противъ кого, нападать на ко¬ 
го^) шататься, безчинствовать (особл. 
ночью по улицамъ) іп Зиѣпга. 

&Г&ІѲ, адѵ. [^гаіпз] 1) охотно; 2) благо¬ 
дарно. 

ЗГ&іев, ііЬпз, /. (депіі. и даі. не встрѣч.) 
благодареніе, торжественное изъяв¬ 
леніе благодарности, а#еге, торже¬ 
ственно благодарить; см. #га1іа, 4. 

&Г&ІІ&, ае, /. [$гаІив] 1) пріятность, 
прелесть, іп ѵиііа; йісепйі; огага. 
Огаііае, Йгшп, /. граціи; 2) благо¬ 
склонность, милость (которою кто 
пользуется) іп ^гаііа евве = быть лю¬ 
бимымъ; &гаііат аііетцпв аіЬі сопсіИаге, 
снискать себѣ чью благоскх; ртаііат 
іпіге аЬ аійщо, арий аіідиет, войти 
въ милость у кого; ведиі аіісщпа, 
стараться пріобрѣсти чью благоскл., 
отт. (слѣдствіе) — а) вліяніе, іп іаа 
8. еі роіепііа, при твоемъ вліяніи 
и — ; ртаіій ѵаіеге, тиіішп ровве $га- 
іій; Ъ) дружественная связь, друж. 
отношеніе, дружба, еаве іп епт аіі- 
^ш>, іп #гаііат гесіреге; іп ртаііат 
гейіге сит аіщио, помириться съ 
кѣмъ; гевіііиеге аіідиет іп Ьопат 
аііеціпв или сит аіщио, помиритъ 
кого съ кѣмъ; 

3) рѣдко — Гаѵог, благорасположе¬ 
ніе, изъявленіе милости, угожденіе, 
іп дгаііат аііецщв, въ пользу кого, 
въ угодность кому; реіо а іе Ъапс д. 
(милости, одолженію); отт. а) ртаііат 
аіісиі Гасеге аііецщв геі, уволить кого 
отъ чего, простить кому что, не взы¬ 
скивать за что-л.: опшіиш ііЪі дга- 
ііаш Гасіо; йеіісіі, егішіпит ягаііат 
Гасеге; Ь) (аЫаі.) #га1і& съ родит, п. = 
по причинѣ, для, ради: Ьотіпшп #га- 
ѣіа; теа, повіга асспв&пйі #.; 4) 
благодарность: дгаііав а^еге, благо¬ 
дарить (на словахъ); $гаііат Ь&Ъеге, 
питать благод., быть благодарнымъ, 
признательнымъ; дгаііат геГегге, рег- 
воіѵеге, геййеге, отблагодарить (на 
дѣлѣ), воздать за благодѣяніе, услу¬ 
гу; 5) &гаШв (аЬШ.) или ртаіів (слѣд¬ 
ствіе вначеніл 3 или 4-го) = даромъ, 
безмездно, ЬаЬііаге; 8- оопвіаі, 
ничего не стоитъ; іасеге аіідоій ^.; 
ѵігіиіеш 8- атаге, люб. д., не имѣя въ 
виду выгоды. 
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догіШо&ііо, бшв, /. [доИЬсог] угож¬ 
деніе, угодливость. 

дойШоог, 1. йероп. [доада-Гасіо^ 
угождать, стараться усжужнть, аіісш; 
8. аіісоі аіщдіб, угождая уступить 
кому что, пожертвовать чѣмъ въ 
пользу кого-л. 

дойііа, см. доьіі&, б. 
ртаНовив, аф. [доііа] 1) пользующій¬ 

ся милостію, расположеніемъ, Ьото 
8»; $. арші аііддет или &1ісаі; отт. 
= имѣющій большое вліяніе; 2) изъ 
угожденія или милости сдѣланный, 
данный, ШІ88І0; 8) услужливый, угод¬ 
ливый, всгіЬа; ід аапбо еі содсе- 
бепбо Іосо. 

догіів, см. &гаіі&, б. 
&г&1ог, 1. с^роп. [дтаіев] = ягаідіог. 
вгаішіо, шіѵ. [^гаіиііиѳ] даромъ, изъ 

угожденія. 
доіішішц ад$. [доііа, б] даровой, безъ 

вознагражденія, Іоса ід Сігсо; атісі- 
ііа, ІіЬегаІііаа я., безкорыстная—; ре- 
содіа д. данныя въ займы безъ 
процентовъ: отт. = а) безъ причи¬ 
ны, {итог Ъ) безполезный, ни къ 
чему не ведущій, раггісібіа ягаіиііа. 

ЗгаіиІаЪипсІав, аф\ [доЫог] поздра¬ 
вляющій. 

дойиШбо, бпів, /. [ягаЫог] 1) изъ¬ 
явленіе радости, отт. = поздравле¬ 
ніе, геі аНсщдв, съ чѣмъ; 2) торже¬ 
ственное изъявленіе благодарности, 
йесегпеге аіісоі сопаегѵаіае геіри- 
Ыісае, 8а спасеніе государства; іасеге 
8. аб отдіа бѳотт іетріа. 

догіоі&іог, бгіа, т. [доіиіог] привѣт¬ 
ствующій, поздравляющій, 

вгаіоіог, 1. йероп. [^гаіиа] 1) изъ¬ 
являть радость, отт. = поздравлять, 
аіісоі аіщиіб, (іе ге аіщиа, кого съ 
чѣмъ; 2) (рѣдко) изъявлять своею бла¬ 
годарность, благодарить, аіісоі. 

&гаіив, адф. 1) пріятный, аіщдіб аіісоі 
&гаішп еві; %. егат, нравился, былъ 
любимъ; дегдіот аіісоі аііддіб Іасеге 
= сдѣлать кому удовольствіе, одол¬ 
жить кого чѣмъ; 2) благодарный, 
признательный, дгаіот евве ег&а аіі- 
4оет; апішов #гаі& тетогій аіі- 
цоет регвеяоі, поминать кого съ 
благодарностію. 

вгатаіе, и -ііш, шіѵ. [доѵог] съ тру¬ 
домъ, насилу, неохотно; Ьапа безъ 
церемоній, охотно. 

вгатѳсИповпв, оф. [ягаѵебо] страдаю¬ 
щій насморкомъ. 

до«ѵё<іо, !пів,/. [ртаѵів] 1) тягость въ 
членахъ, тяжесть въ головѣ; 2) нас¬ 
моркъ. 

йргате-діѳпи, іів, оф. 1) сильно пахну¬ 
щій; 2) зловонный. 

рт&тѳвоо,-8. [ртаѵія] 1) тяже¬ 
лѣть, становиться тяжелымъ; 2) ігор. 
усиливаться, Гдгог, шаіит мгатеасіѣ 

8Г&ѵ1с1іІав, йііа,/. [долгібив] беремен¬ 
ность. 

Згатісіо, 1. [^гаѵів] 1) обременять; 2) 
беременнть. 

допгісіив, оф. [ягатів] 1) беременный, 
2) роіі. отягченный, наполненный, 
тяжелый, агівіае, дЬега; рЬагеіга 8* 
в&^іШа. 

долгіе, е, оф. 1) тяжелый, согрдв; опт. 
= а) обремененный, артзед $гаѵе ргае- 
(14; ^г&уів тогЬо, тиіпеге, аеіаіѳ = 
неспособный, безсильный по болѣзни, 
вслѣдствіе раны и т. д.; Ь) о воздухѣ, 
мѣстности: нездоровый, адді Іеш- 
рдв, іоспв, соеішд (климатъ); с) о 
звукѣ и іолосѣ : низкій, густой, водив, 
ѵох; отт. вуІІаЬа безъ ударе¬ 
нія; д) о запахѣ: непріятный, дурной, 
обог; 2) обременительный, тягостный, 
непріятный, аі Ьос ИЫ ^гаѵе еві; Ь) 
тяжкій, тогЬда; с) суровый, строгій, 
ѳбісішп, вдрріісіпт; ф опасный, Ъеі* 
іит, абѵѳгвагшв; 8) полновѣсный, аев; 
ігор. а) важный, значительный, гев, 
саиаа, сітііав; Ъ) почтенный, имѣющій 
вѣсъ, большое вліяніе, Ьото долгія 
аеіаіе еі тегііів; Зіоісив доѵіааітия; 
отт. = достовѣрный, заслуживаю¬ 
щій довѣрія, іевіів, аасіог, Ъівіогіспв; 
с) серьёзный, положительный, Ьото 
Ъодпв еі я.; уіг тобегаіив еі д.; б) 
важный, сильный, убѣдительный, ога- 
ііо, ведіепііа; ^шв Саіопе дгатіог ід 
бісепбо? 

Ог&уівоаѳ, йгіш,/. и -са, ае,/. городъ 
въ Этруріи; отт. -с&шв, аф\ 

доьтііав, йіів, /. [^гаѵів] 1) тяжесть, 
тяжелость, аппогиш, паѵіпт; Ъ) въ 
отношеніи тѣла = нездоровье, сла¬ 
бость, согрогів, тетЬгогит; с) дурное 
вліяніе, нездоровость, соеіі, климата; 
8- іосі; 2) тягость, трудность, Ьеііі 8-> 
аддодае 8- = дороговизна х.; 8) важ¬ 
ность, значительность, %. еі атрііідбо 
сіѵіШів; Ь) достоинство, вѣсъ, сила, 
ітрегіі, %. ід бісепбо; %. тегЬогат, 
8бд1едііагшп; с) твердость, Ь&сесіае- 
топіогшп; %. ід боіоге. 

до^уііѳг, оси. [$гаѵів] 1) тяжело, сабе- 
ге; отт. ее ЬаЪеге, чувствовать 
себя нездоровымъ; вопаге, низко, 
глухо з.; 2) ігор. сильно, значительно, 
боіеге, тиідегаге; Ъ) строго, адеге; 
бесегдеге бе аіідио; %. аіцдіб ассі- 
реге, іегге, строго принимать = быть 
недовольнымъ чѣмъ л.; с) съ достоин¬ 
ствомъ, важно «ми — сильно, убѣди¬ 
тельно, бісеге, ігасіаге аіщиіб. 

8Г&ѴО, !• [^гаѵіа] отягощать, обреме- 
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нять, згатаіпв опеге; ігор. ойісішп 
Ьос те згаѵаі; 3. іогіипат аПсіцив, 
сдѣлать судьбу болѣе тяжкою. 

8Г&ѴОГ, 1. дероп. [^гаѵів] 1) находить 
затрудненія, церемониться, дѣлать 
отговорки, ргішо згатагі соеріі; дпшп 
ЪашІ згатаіі ѵепіавепі (не подумавъ 
долго, безъ церемоній); 2) (рѣдко) 
ігапзіі. не сносить, не терпѣть, аіі- 
цпет. 

вгѳв&іів, е, оф. [згех] 1) къ стаду 
принадлежащій; 2) ігор. простой, 
обыкновенный, рота, атіспіит; Ь) 
къ тому же роду, разряду принадле¬ 
жащій, отт. виМ. згезаіів, ішв, т. 
товарищи, 3. СаШіпае. 

Згѳдагіин, оф\ [згех] къ стаду, къ 
толпѣ принадлежащій; отт. тііеа 3., 
рядовой. 

Зго&аѣіт, адѵ. [згех] 1) стадами; 2) 
толпами. 

угетітдт, іі, п. лоно, нѣдро; зебеге іп 
Згетіо аіісгдпа, сидѣть на колѣнахъ 
у кого; чаще ігор. ітроаііиа іп згетіо 
повіго = отданный на наше попече¬ 
ніе; тебіо Огаесіае згетіо, въ самой 
срединѣ Греціи; іп 3. Іеггае, въ нѣ¬ 
драхъ а. 

вгѳмия, па, т. [згабіог] шаганіе, хож¬ 
деніе, ходъ;" іегге 3., идти; гесіреге 
3-> отступить; сотргітеге 3., остано¬ 
виться. 

&ГѲХ, ёзів, т. 1) стадо, отіиш; 2) ігор. 
толпа, аііраіпв згезе атісогпт; згезе 
іасіо = столпившись, собравшись въ 
кучу; іпбосііів згех = ѵш#иа; Ь) об¬ 
щество, кругъ, Ьотіпит ЬопеаНааі- 
тогпт, рЬіІоѳорЬогпт; особл. обще¬ 
ство актеровъ, труппа. 

8ГИІВ, іа, = згив, іа. 
Египте, і, ш. куча, куча земли. 
&пш піо, 4. хрюкать. 
вгшшігив, па, т. [ртшпіо] хрюканье. 
ЗП18, иів, /. журавль. 
Отупѳив, см. Отупіа. 
Огуша, ае, /. и Огупіит, іі, п. го¬ 
родъ въ Эолидѣ, въ М. Азій; отт. 
Отупѳшц оф. 

Ягурв, рЬіа, т. грифъ, грифонъ (бас¬ 
нословная четвероногая птица). 

вгурив, і, т. прозвище (съ ястреби¬ 
нымъ носомъ). 

ртЬѳтаойІит, і, и. [ртЬепіо] руль, 
кормило; ігор. управленіе, Іапіагпт 
гегию, геірпЪІісае. 

ЯиЪѳпиШо, бпіа,/. [зиЬегпо] правле¬ 
ніе, управленіе. 

виЬѳгааіог, бгіа, т. и -Ігіх, Ісів, /. 
[зиЬегпо] кормчій; ігор. правитель, 
-яйца, сітііаіів. 

ртЬегпо, Ь 1) править, управлять ко¬ 
раблемъ, паѵеш, агя зпЪегпапбі; 2) 

ігор. управлять, гетрпЪІісат, січі- 
Шеа, 

ртіа, ае, /. глотка, гортань; зпіат 
Ггап^еге Іадпео, удавить, задушить 
кого; 2) ігор. позывъ на ѣду, аппе¬ 
титъ, іггііатепіа зиіае; Ь) прожорли¬ 
вость, ехріеге 3. аИссуоя; Ьото зогбі- 
(іае зпіаѳ; зоіае рагепв (рагіср.) про¬ 
жора. 

Яиіонии, аф\ [&п1а, 2. Ь] прожорли¬ 
вый. 

&ПШІ&, ае, /. обжора, 
ртшті, п. іпдесі. гумми, камедь. 
ЗтптІв, ія,/. <= зптті. 
ртг^ѳв, Іііз, т. 1) водоворотъ, пучина; 

Ъ) омутъ; с) роёі. = воды, море, зиг- 
Зев СаграіЬіив; 2) ігор. пучива, без¬ 
дна, ѵіііогпт, НЪібішіт; Ъ) могъ, рас¬ 
точитель, 3. раігітопіі. 

8ог&а1іо, <5пів, т. горло. 
&игвавІішп, іі, п. лачуга, корчма. 
ВинДОгав, ив, т. [злею] 1) вкусъ, ор¬ 
ганъ вкуса, 3. зепега еогпт, цаіЪпа 
ѵеясітиг, вепііге беЪеі; ігор. ѣаЬеге 
ЗивШит ѵегі, Іапбів = умѣть разли¬ 
чать, понимать —; 2) = варог, вкусъ, 
ротогпт 3. дисппбив еві. 

ртиіо, 1. 1) отвѣдывать, пробовать, 
а^ааш, апвегет, бе роііопе; Ь) = по¬ 
кушать, ІатаЪаіпг, аеіпбе зияІаЪаі; 
2) ігор. отвѣдывать, вкушать, тііае 
Зепив, рагіет УОІпрШія; зивіаті Ме- 
ігобогпт = послушалъ М. 

вшйив, ив, т. 1) отвѣдываніе, ехріога- 
ге аіщиіб зивіп; 2) = варог, вкусъ. 

ртНа, ае,/. 1) капля, а^пае^ 2) (обман. 
ріиг.) пятно, пятнышко, ярит. 

ртШіг, б Не, и. горло; ігапзеге 3. аіі- 
сщив, сломить кому шею; ігор. ѵіііит 
ЗиШтв, тазпит (3. = прожорли¬ 
вость. 

ртШів, і, т. сосудъ съ длиннымъ уз¬ 
кимъ горлышкомъ. 

Оуѣгов, і, /. или Оуагі, бгпт, ж. 
одинъ изъ Кикладскихъ острововъ. 

Оуая или Оуѳв, ае, т. = Оузев, 2. 
вувев, ів, и ае, т. 1) царь лидійскій, 
преемникъ Кандавла; 2) одинъ изъ 
гигантовъ, см. зізая; 3) (Ногаі. Од.) 
пот. ргорг. красиваго юноши. 

Зутподі&гоішв, і, т. и -сЬев, ае, ш. 
начальникъ или попечитель гимназіи. 

Зутп&віит, іі, п. зданіе для гимнас¬ 
тическихъ упражненій; это же мѣсто 
философы и софисты часто назначали 
для своихъ бесѣдъ. 

ВутпІоав, аф. гимнастическій. 
КутповорЫвіаѳ, агат, т. нагіе му¬ 

дрецы — индійскіе брамины. 
Зуп&ѳоѳит, и -сіит, еі или іі, «. у 
грековъ та часть дома, въ которой 
жили женщины, женская половина. 
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доп&еоошііа, Ібіа,/. — яупаесБшп. 
Огуініѳв, ів, т. рѣка въ Ассиріи, 
вурво, 1. [вурвпт] покрывать гипсомъ; 
тали» дурваіае, р. актера, игравшаго 
роіь женщины; рее &урааіп8, н. раба, 
выставленнаго на продажу. 

ВУрвпт, і, п. гипсъ; роН. гипсовый 
бюсгь. 

вутгш, і, т. кругъ; яугшд ігаЬеге, би- 
сеге, дѣлать кругъ, круговое движе¬ 
ніе; ід $угов іге, кружиться; (гор. 
огаіогет ід ехіртдт %. сотреііеге, 
ограничить кругъ дѣятельности, по¬ 
прище оратора. 

ФуШёнт, и -Ішп, і, л. городъ и га¬ 
вань на южномъ берегу Лаконіи. 

н 
ЬаЪѳпа, Же, /. [ЬаЪео] 1) ремень, йід- 

бае, пращи; Ь)роіі. = бичъ, кнутъ, 
Іаідіі теіиепв редбедіів ЬаЪедаѳ; 2) 
(чаще) доводъ, вовжа, обихн. ріиг. 
аббдсеге, ргѳшеге ЪаЪедав, затянуть 
о. ; еЯддбеге, іттіііегв Ь., опустить 
п. и (гор. дать волю: ігаппд ошдев 
еДшбеге Ь. разразиться гнѣвомъ; 
роёі. іттіііеге ЪаЪедаа с1аваі=плыть 
на всѣхъ парусахъ; Ъ) (гор. браады 
правленія, управленіе, гегшд (госу¬ 
дарства); Ь. рордіі. 

ЬаЪео, Ъді, Мідт, 2. 1) имѣть, біѵіііаа, 
ботшп, тадоат аисіогііаіет; Ь. обіит 
ід аНдпет, ненавидѣть кого; но — Ъ. 
облип, ідѵібіат, быть предметомъ не¬ 
нависти; Ъ. Ьодогет аііспі, оказать 
хону ч.; аеда, дгаѵііег аіідиіб ЬаЪеге, 
быть недовольнымъ чѣмъ-н.; Ь) = 
владѣть, дгЬет Котат а ргіпсіріо га¬ 
да ЬаЬпеге; Ь&Ъеіід ВгиіііІ8=у него 
имѣніе въ Б.; (гор. теіла, іга Ъ. аіі- 
диет; с) заключать въ себѣ, діЬіІ 
ерівіоіа ЪаЪеЪаі; аѵагіііа рестшіае віи- 
біит ЬаЪеі; б) причинять, возбуж¬ 
дать, Ъ. боіогет, тізегісопііат; пиі- 
Іат ідѵібіат ЪаЪпіі согода; е) дер¬ 
жать, Ъ. агЪет ід оЬві<Ііодѳ, аіідпет 
ід ѵідсиіія; съ нарѣч. = обходиться, 
обращаться или содержать: Ъ. аіі- 
диет Ьеде, ехегсііот Ідхдгіове; 

2) съ деойн. винит, п. а) имѣть, Ь. 
аіідпет ід сопвпіаіи соііедад; ргае- 
серіогет ЪаЪпіі Ьувіт; Ь) считать, Ъ. 
аіідпет ббеіѳт; Ъ. аіідпет рго атісо; 
ваіів ЬаЪеге, считать достаточнымъ, 
быть довольнымъ; (до**.) іб пеіаа 
ЬаЪеішг; отт. віс ЬаЪеан или віс Ьа- 
Ъеіо = знай, будь увѣренъ, что — ; 
с) сит рагіср. рвг/. (выражаетъ ре¬ 
зультатъ дѣйствія) ешп соддііит Ьа¬ 
Ъео, я его хорошо знаю; пЪі тііііев 
соп&ге&аіоз ЪаЪпіі, когда с. были ^ 
него собраны; ЬаЪео бісіот г біхі; 

диае ЬаЪез іпаіііиіа, = диае ідвіі- 
іиіаіі; 

8) сит сих. е( <ки. Ь. аіідиіб сигае, 
заботиться о чемъ; Ь. аіідпет Іпбі- 
Ъгіо, издѣваться надъ кѣмъ; Ь. аіі¬ 
дпет беврісаіпі, презирать кого; Ь. 
аіідиіб ге1і#іопі, совѣститься; 4) Ьа¬ 
Ъеге ее, быть въ извѣстномъ поло¬ 
женіи, состояніи: ЬаЪеі ее Ъеде, таіѳ, 
ему хорошо, худо; аіс ее гее ЬаЪеі, 
дѣло такого рода, и іпігапв. Ъеде Ьа¬ 
Ъеі, хорошо; б) = обитажь, Ь. Сарпаш, 
и іпігапв. дпа Китібае ЬаЪегеді. 

ЬаЪШв, ѳ, аф. [ЬаЪео] 1) то, чѣмъ 
легко владѣть, или — то, что впо¬ 
ру: удобный, пригодный, приличный, 
ЯІабіов, саісепе, агспя; 2) = годный, 
способный, ід^едіпт Ь. аб гев біѵег- 
аіееітае; $епв ЪаЪіІів едиів, — для 
верховой ѣзды; іегга Ь. бгптедіо. 

Ь&ЪіШав, Біів,/. [ЬаЪШв] пригодность, 
способность. 

ЬаЫІіѣѳг, обо. [ЪаЪШа] удобно, легко. 
ЬаЫіаЬШв, оф. [ЬаЪііо] удобный для 
жительства. 

Ь&Ыі&ііо, 5дів, /. [ЬаЪііо] жительство, 
квартира. 

ЬаЫіаіог, бгіе, т. [ЬаЪііо] обитатель, 
житель. 

ЬаЪііо, 1. [ЬаЪео] обитать, жить, оррі- 
бшд, савая; чаще іпігапв. Ь. сшп аЛі- 
дао, араб аіідпет; (гор. а) часто бы¬ 
вать, постоянно находиться, Ь. ід іо- 
го, ід говігів; Ь. ід оспіів, всегда быть 
на глазахъ, на виду; Ъ) =* оставаться 
при чемъ, постоянно заниматься 
чѣмъ, Ь. сшп іііів віпбіів; ТЬеорЬга- 
8іп8 ЬаЪііаі ід ео даеге. 

ЬаЫійсіо, ідіа, /. [ЬаЪео] = ЬаЪііив. 
ЬаЪііив, ив, т. [ЬаЪео] 1) наружный 

видъ, наружность, внѣшность, Ь. ор~ 
ішша; особл. а) осанка, согрогіе; о) 
тѣлоположеніѳ, положеніе, ЬаЪііпв ід 
дао тог в даѳтдпѳ бѳргеЬѳпбѳгаі; с) 
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нять, втаѵаіая опеге; ігор. ойісіат 
Ьос те ^гау&і; #. іогіипат аіісіция, 
сдѣлать судьбу болѣе тяжкою. 

ВГ&тог, 1. дсроп. [дтауів] 1) находить 
аатруднѳнія, церемониться, дѣлать 
отговорки, ргіто &г&у&гі соерН; ди от 
Ьаи(1 #гаѵаІі уепіавепі (не подумавъ 
долго, безъ церемоній); 2) (рьдхо) 
ігаіті. не сносить, не терпѣть, аіі- 
дпет. 

^ге^аіів, е, оф\ [вгѳх] 1) къ стаду 
принадлежащій; 2) ігор. простой, 
обыкновенный, рота, атіспішп; Ь) 
къ тому же роду, разряду принадле¬ 
жащій, отт. *иШ. #ге$а1ш, ішп, т. 
товарищи, СаШіп&е. 

ЗГвдогіив, оф. [#гех} къ стаду, къ 
толпѣ принадлежащій; отт. тііев 
рядовой. 

вгѳв&ііт, айѵ. [&гех] 1) стадами; 2) 
толпами. 

Згѳтішп, іі, «. лоно, нѣдро; вебеге іп 
вгетіо аіісціов, сидѣть на колѣнахъ 
у кого; чаще ігор. ітровіііів іп дгетіо 
новаго = отданный на наше попече¬ 
ніе; ше<ііо Огаесіае &гѳтіо, въ самой 
срединѣ Греціи; іп $. іеггае, въ нѣ¬ 
драхъ а. 

вгѳмиа, ив, т. Г#габіог] шаганіе, хож¬ 
деніе, ходъ;" іегге д., идти; гесіреге 

отступить; сошргітегѳ остано¬ 
виться. 

8ГѲХ, ё#ів, т. 1) стадо, отіпт; 2) ігор. 
толпа, вііраіпв рте^е атісопіт; $геяе 
Гасіо = столпившись, собравшись въ 
кучу; іпбосііів #гех = тпідо; Ь) об¬ 
щество, кругъ, Ьотіпшп Ьопевіівві- 
тогпт, рЬіІоворЪогит; особл. обще¬ 
ство актеровъ, труппа. 

вГПІІ, І8, = ртпя, ІВ. 
утишив, і, т. куча, куча земли. 
Згиішіо, 4. хрюкать. 
вгшшіідів, пв, т. [$гшшіо] хрюканье. 
&гив, иів,/. журавль. 
Огупѳив, см. вгупіа. 
Отуша, ае, /. и Отупішп, іі, п. го¬ 
родъ въ Эолидѣ, въ М. Азій; отт. 
Отупѳшц оф'. 

Ягурв* рЫв, т. гриФъ, грифонъ (бас¬ 
нословная четвероногая птица). 

Огурце, і, т. прозвище (съ ястреби¬ 
нымъ носомъ). 

ЗиЪѳга&ойІит, і, п. [ртЪегпо] руль, 
кормило; ігор. управленіе, Іапіагит 
гегою, геірпЪІісае. 

виЬѳгшШо, опія,/. [япЪегпо] правле¬ 
ніе, управленіе. 

ртЬегп&іог, бгів, ж. и -ігіх, Ісів, /. 
[яиЬегпо] кормчій; ігор. правитель, 
-няца, сіуііаіів. 

ртЬегпо, 1. 1) править, управлять ко¬ 
раблемъ, паувт, агв ртЬегаалбц 2) 

ігор. управлять, гешрпЫісат, сіті- 
іаіев. 

ртіа, ае, /. глотка, гортань; &н1*т 
{галдете Іадпео, удавить, задушить 
кого; 2) ігор. позывъ на ѣду, аппе¬ 
титъ, іггііатепіа ртіае; Ь) прожорли¬ 
вость, ехріеге д. аіісціив; Ьото вопіі- 
бае ртіаѳ; ртіае рагепв (рагіср) про¬ 
жора. 

ртіоиии, оф. [$п1а, 2. &] прожорли¬ 
вый. 

ртшіа, ае, /. обжора, 
рттті, п. іпДссІ. гумми, камедь, 
ртттів, ів,/. с ^птті. 
Зигдоа, йів, т. 1) водоворотъ, пучина; 

Ъ) омутъ; с) роН, = воды, море, ртг- 
дев СаграіЬіпв; 2) ігор. пучина, без¬ 
дна, ѵіііогшп, НЪібіпит; Ъ) могъ, рас¬ 
точитель, $. раігітопіі. 

ртгртііо, 5иів, т. горло, 
ртгртвіішп, іі, «. лачуга, корчма, 
ртзіаіив, ив, ж. [&иИо] 1) вкусъ, ор¬ 
ганъ вкуса, &епега еогит, даіЪоз 
ѵевсітаг, вепІІге беЪеІ; ігор. Ь&Ьеге 
^ааіаіит ѵѳгі, Іаибів = умѣть разли¬ 
чать, понимать —; 2) = варог, вкусъ, 
ротогпт #. ^исипбпв еві. 

&иаІО, 1. 1) отвѣдывать, пробовать, 
адиаш, апзегеш, бе роііопе; Ь) = по¬ 
кушать, І&ѵаЪаіог, аешбе рхвіаЬаЦ 
2) ігор. отвѣдывать, вкушать, тііае 
деппв, рагіеш ѵоіпріаіів; ^ивіаті Ме- 
Ігобогит = послушалъ М. 

дивйив, ив, т. 1) отвѣдываніе, ехріога- 
ге аіщиіб ^ивіи; 2) = варог, вкусъ. 

ае,/. 1) капля, адпае; 2) (обшг*. 
рИиг.) пятно, пятнышко, аршп. 

ЗиЗДіг, бгів, п. горло; ігапдеге аіі- 
сщив, сломить кому шею; ігор. ѵіііпт 
ртКигів, та&пшп » прожорли¬ 
вость. 

ртШіз, і, т. сосудъ съ длиннымъ уз¬ 
кимъ горлышкомъ. 

Оуйгоз, і, /. или Оуагі, бгпт, ж. 
одинъ изъ Кикладскихъ острововъ. 

Оу&8 или Оуоз, ае, ж. = ву^, 2. 
ву^ѳв, ів, и ае, т. 1) царь лидійскій, 
преемникъ Кандавла; 2) одинъ ивъ 
гигантовъ, см. сдав; 8) (Еогаі. ОсІ.) 
пот. ргорг. красиваго юноши, 

вутд&ві&гоііив, і, т. и -сѣев, ае, ж. 
начальникъ или попечитель гимназіи, 

вуптѣвіиш, іі, п. зданіе для гимнас¬ 
тическихъ упражненій; это же мѣсто 
философы и софисты часто назначали 
для своихъ бесѣдъ. 

ВутпІоив, оф. гимнастическій. 
ЗутпозорЫві&ѳ, агат, ж. нагіе му¬ 
дрецы — индійскіе брамины. 

Зуп&ѳоѳит, и -сіит, еі или іі, т. у 
грековъ та часть дома, въ которой 
жили женщины, женская половина. 
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КУпаеоопОДа, 1<ііа,/. = вупаес5шп. 
Огупсіѳв, ів, т. рѣка въ Ассирія. 
Курво, 1І [яурвшп] покрывать гипсомъ; 
тапоз вурваіае, р. актера, игравшаго 
рожь женщины; рее зурзаіоа, и. раба, 
выставленнаго на продажу. 

Зурвшп, і, п. гипсъ; роёі. гипсовый 
бюстъ. 

Кутив, і, т. кругъ; вугшп ІгаЬѳгв, ди» 
сете, дѣлать кругъ, круговое движе¬ 
ніе; ід яугов ігв, кружиться; ігор. 
огаіогет іп ехі^пшп %, сотреііѳгѳ, 
ограничить кругъ дѣятельности, по¬ 
прище оратора. 

ОуіЪѳшп, и -Ішп, і, ». городъ и га¬ 
вань на южномъ берегу Лаконіи. 

н 
ЬжЪёпа, Іе, /. [ЬаЪео] 1) ремень, іип- 

ёае, пращи; Ъ)роіі. = бичъ, кнутъ, 
Іаіоіі шеіпепв репЛепІів ЬаЪепае; 2) 
(чаще) поводъ, возжа, обикн. ріиг. 
аДбпсеге, ргетеге ЬаЪепае, затянуть 
п.; ейшбеге, ітішііеге Ь., опустить 
п. и ігор. дать волю: ігагшп отпев 
еЯипбегв Ь. разразиться гнѣвомъ; 
роа. шшйИеге ЬаЪепае сіавві= плыть 
на всѣхъ парусахъ; Ь) ігор. браэды 
правленія, управленіе, гетт (госу¬ 
дарства); Ь. рорпіі. 

ЬаЪео, Ъаі, ЬІШт, 2. 1) имѣть, (Ііуіііаа, 
ботпт, та^пат аисіогііаіет; Ь. осіішп 
іп &1циет, ненавидѣть кого; но — Ь. 
скІішп, іпѵіііат, быть предметовъ не¬ 
нависти; Ь. Ьопогет аЛісаі, оказать 
кону ч.; ае#ге, вгатііег &1щшс1 ЬаЪеге, 
быть недовольнымъ чѣмъ*н.; Ь) = 
владѣть, шгЪеш Котат а ргіпсіріо ге¬ 
вее ЬаЪиеге; ЬаЪеі іп Вги11іія=у него 
имѣніе въ Б.; ігор. теіпв, іга Ь. аіі- 
диет; с) заключать въ себѣ, піЫІ 
ерівіоіа ЪаЪвЪаІ; атагіііа респдіае віи- 
(іішп ЬаЪеі; ф причинять, возбуж¬ 
дать, Ь. (Зоіогеш, шівегісогіііат; ппі- 
Іат іпті<1і&т ЬаЪпіі согопа; е) дер¬ 
жать, Ь. огЪехп іп оЪвібіопе, аіідпет 
іп тіпспіів; съ нарѣч. = обходиться, 
обращаться иди содержать: Ь. аіі- 
^иет Ъепе, ѳхегсіішп Іахигіоае; 

2) съ двойн. винит, п. а) имѣть, Ь. 
аіщает іп сопвиіаіа соПедат; ргае- 
серіогет ЪаЬпіі Ьувіт; Ъ) считать, Ь. 
аіщает йДеІет; Ь. аіщает рго атісо; 
ваіів ЬаЪеге, считать достаточнымъ, 
быть довольнымъ; (ра$в.) М пѳГаа 
ЬаЪеІог; отт. віс ЬаЪеав или ѳіс Ьа- 
ѣеіо = знай, будь увѣренъ, что — ; 
с) сыт рагіср. рог/, (выражаетъ ре¬ 
зультатъ дѣйствія) ешп со^пНит Ьа- 
Ъео, я его хорошо знаю; пЪі тііііез 
сопвгевкіоз ЬаЪпіі, когда с. были т 
него собраны; ЬаЪео йісішп г (ІіхІ; 

дпае ЬаЪев іпвіііиіа, = дпаѳ іпвіі- 
Іоівіі; 

8) сит асе. еі <к*. Ь. а!і^иі<1 сигав, 
заботиться о чемъ; Ь. аіідпѳт 1о<1і- 
Ъгіо, издѣваться надъ кѣмъ; Ь. аіі- 
^пет (іеврісаіоі, превирать кого; Ь. 
а1ідиі<і геН^іопі, совѣститься; 4) Ьа¬ 
Ъеге ее, быть въ извѣстномъ поло¬ 
женіи, состоянія: ЬаЪеі ее Ъепе, таіе, 
ему хорошо, худо; віс ее гее ЬаЪеі, 
дѣло такого рода, и іпігап». Ъепе Ьа¬ 
Ъеі, хорошо; б) = обиталъ, Ь. Сарпаш, 
и іпігап». цпа Кшпійае ЬаЪегепІ. 

ЬаЬПія, е, оф. [ЬаЪео] 1) то, чѣмъ 
легко владѣть, или — то, что впо¬ 
ру: удобный, пригодный, приличный, 
$1а<Ииа, саісепа, агсия; 2) — годный, 
способный, іидепіат Ь. ай гев йіѵег- 
зіввішав; в6118 ЪаЪіІів едпів, — для 
верховой ѣзды: Іегга Ь. ігитепЮ. 

Ь&ЪШі&в, йіів,/ [Ь&ЪШв] пригодность, 
способность. 

ЬаЪШіег, а&о. [ЬаЪіІів] удобно, легко. 
ЬаЫІаЬШв, оф. [ЬаЪіІо] удобный для 
жительства. 

ЬаЪІІ&ІІо, бпів, /. [ЬаЪіІо] жительство, 
квартира. 

ЬаЬІІаІог, бгів, т. [ЬаЪіІо] обитатель, 
житель. 

ЬаЫіо, 1. [ЬаЪео] обитать, жить, оррі- 
<1ит, савав; чаще іпігапв. Ь. сот аіі- 
цио, арий аіщиет; ігор. а) часто бы¬ 
вать, постоянно находиться, Ь. іп То¬ 
го, іп говігів; Ь. іп оспІів, всегда быть 
на глазахъ, на виду; Ь) =» оставаться 
при чемъ, постоянно заниматься 
чѣмъ, Ь. сот іііів в1п<1іів; ТЬеорЬга- 
ВІП8 ЬаЪііаі іп ео яепеге. 

ЬаЫійсіо, ІпІ8, /. [ЬаЪео] = ЬаЪіІпв. 
ЬаЫіив, ив, т. [ЬаЪео] 1) наружный 

видъ, наружность, внѣшность, Ь. ор- 
Итпа; особл. а) осанка, согрогів; о) 
тѣлоположеніе, положеніе, ЬаЪіІпв іп 
^по тогѳ цивпщиѳ йергвЪепйвгаІ; с) 
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ростъ, Ъ. Ьгеѵів; ф одежда, ЬаЪііи 
Вотапо, Ь. Регвісав; Ь. сііЬагоедісая 
ѵеі 1га$ісия; 2) свойство, состояніе, 
Ь. оріітпа; Ь. огаііопів, іешрогів, до- 
тісіііі; рго ЬаЪііи іогіопае; Ъ) на* 
строеніе, расположеніе, Ь. адіші, сі- 
ѵііаіів. 

Ьао*, см. Ыо, 1. 
Ь&о-іёпив, айѵ. 1) до сихъ поръ, Ь. де 

атісіііа Іодиаіав вшп; вед Ьаес Ъ. « 
но объ одномъ довольно (сказано); 2) 
= на столько, Ьаес апет даиіахаі Ь. 
^иітпі, пі — ; сигапдав Ше еаі Ь., 
пе еіс. 

Надгіа (или Адгіа), ае, / 1) городъ въ 
области Венетовъ, на сѣв. берегу 
Адріатическаго моря; отт. Надгіа- 
іасив, НадЬгШиив и НадгІаогш, 
оф\; 2) городъ въ области ПвценскоЙ; 
отт. Надгіапии, аф. 

На<1гі&еи8, НадЬтіапив, Насігіаіі- 
оив, см. Н&сігіа. 

Надгитёіит, і, п. городъ въ сѣв. 
Африкѣ; отт. Н&дгшпѳііпі, бгшп, 
т. жители г. Г. 

ЪаесШѳ, ів, п. [Ьаедав] козій хлѣвъ. 
Ьаейіпив, оф. [Ьаедав] козлиный. 

Н&ѳсіиі, см. Аѳсіиі. 
Ьаедй1ѳ&,ае,/. [Ьаедиіив] молодая коза. 
Ьаедйіив, і, т. [сктіп. от* Ьаедив] 
козлёнокъ. 

Ьаѳйив, і, т. козлёнокъ. 
НаетопІа, ае, /. древнее названіе 
Ѳессаліи; отт. 1) Наѳтбпів, ідів, /. 
ѳессалійка; 2) Наетдпіив, аф. = а) 
іЬевваІав, ѳессалійскій; Ъ) волшебный, 
магическій, агіев. 

Навита, і, т. горы на сѣверѣ Ѳракіи. 
Ьаегѳсі-, см. Ьѳгѳсі-. 
Ьаегео, ві, ват, 2. 1) повиснуть, зацѣ¬ 
пившись за что прилипнуть, засѣсть, 
отт. = оставаться, сидѣть, тіх Ьае- 
геге іп е^ао роіеві; сіаввів Ь. іп ѵадо; 
саісеив Ь. іп реде, плотно сидитъ на 
ногѣ; ігор. тетогіа регісаіі ЬаегеЬіі 
=• тапеЪіі; Ь. іп іег$о, іп іегдів аіі- 
юуив, неутомимо преслѣдовать кого; 
Ь) долго оставаться, останавливаться, 
Ь. АіЬепів; Ь. сігса тигов; ігор. Ь. іп 
ге аіщиа; 2) пріостанавливаться, теіи 
іеггііив Ьаевіі; ігор. геа, педоііит Ь., 
не подвигается впередъ; роёі. ахпог 
Ьаевіі = л. прекратилась; ргоѵегЪ. 
а<рі& Ь. = вотъ въ чемъ затрудненіе, 
въ томъ*то и дѣло; Ь) быть въ недо¬ 
умѣніи, колебаться, іпіег сирідііаіет 
рпдогепщие; Ьаегео, ^иід дісат, нѳ 
знаю что сказать; рЬувісі, чишп Ьае- 
гепі аіщио Іосо. 

Ьавгѳв, едів, см. Ьегѳв. 
Ьаегѳвоо,-8. [Ьаегео] зацѣпиться, 
повиснуть, засѣсть. 

Ьаѳгѳвів, ія, и еоя,/. ученіе, система. 
ЪаѳвііаЪип дон, аф. [Ьаевію] запинаю¬ 
щійся, смущенный, озадаченный. 

Ьаѳвіі&пііа, ае, /. [Ьаевію] запинаніе, 
вниканіе. 

Ьаѳвіі&ііо, бпів,/. [Ьаевію] 1) запина¬ 
ніе; 2) колебаніе, нерѣшительность. 

Ьдевііаіог, бгів, т. [Ьаевію] нерѣши¬ 
тельный. 

ЬаѳвІІо, 1. [Ьаегео] 1) засѣсть, завяз¬ 
нуть, остаться, Ь. іп аіщпо Іосо; 2) 
ігор. быть въ недоумѣнія, въ затру¬ 
дненіи, колебаться, іпіег Мет ііто- 
гѳпщпе; поп Ьаевііапѳ гѳвропдіі; Ь. іп 
теуогит іпвіііиіів = быть несвѣду¬ 
щимъ въ — ; Ъ) Ь. 1іп#п& ѵ аЬ*оі Ь. 
запинаться. 

Ьаіоѳдо, шія, /. см. аіоесіо. 
Ьаіоуоп, бпів,/. см. аіоуоп. 
Наіоубпѳ, ев,/, см. Аіоуопе. 
Ьаіео, Ьаіех, см. аіес, аіех. 
Наіѳв, ёіів, т. рѣка въ Луканін. 
Наіѳва, ае, /. городъ на о-вѣ Сициліи; 

отт. Н&іѳаіпив, аф. и виЬгІ. — ііпі, 
б гит, ж. жители г. Г. 

Наіѳаив, і, ж. потомокъ Агамемнона. 
Наііаотоп, бпів, т. рѣка въ Македо¬ 
ніи. 

Ьаііаеёіоа, і, т. морской или рыбный 
орелъ. 

Наіі&гіов, і, /. городъ въ Віотіи; опт. 
НаІіагШ, бпш, т. жители г. Г. 

Ьаііса, ае, см. аііоа. 
Наііоагпаавив, і, /. городъ въ Карій; 

отт. 1) Наііоагпаавѳпвев, ішп, т. 
жители г. Г.; 2) Наіісагпаввеав, ві, ж. 
родомъ изъ Г. 

Наііоуав, агат, /. городъ на о-вѣ Си¬ 
циліи; отт. НаПоуѳпвів, оф*. и 
ЫЬві. -суепзев, ішп, т. жители г. Г. 

ЬаШов, ив, т. [ЬаІо] X) дыханіе; 2) 
испареніе, іеггаѳ. 

Ьаііио-, см. аішк 
ЬаІо, 1.1) дышать; Ь) дуть, апгае диае 
де ѵаІІіЪпв Ьаіапі; 2) пахнуть, благо¬ 
ухать, агае вегіів Ьаіапі. 

Ьаіио-, см. аІио-. 
НаІипіІиш, -шив, см. АІипШип. 
Наіуаііев, см. АІуаОвв. 
Наіув, у ов, т. рѣка въ М. Азіи, в над. 

въ Черное море. 
Ьатпа, ае, /. ведро. 
Ьатаіігуав, Адів, /. лѣсная нимфа, ру¬ 

салка. 
Ьатаіод, оф. [Ьатов] 1) имѣющій 
крючокъ, съ крючками; ігор. топега 
Ь., подарки, дѣлаемые изъ своеко¬ 
рыстныхъ нидовъ; 2) въ видѣ крюч¬ 
ка, крюковатый, загнутый. 

Н&шііо&г, Агів, т. пот. ргорг. нѣ¬ 
которыхъ карѳагенскихъ полковод¬ 
цевъ. 
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Натт-, см. Лтт-« 
Ьатдв, і, т. 1) крючокъ, Ъ. Іеггаів; Ь) 
роіі. = когти, пальцы, наир, ястреба; 
2) рыболовный крючокъ, рівсеа са- 
ріипіиг Ьато; Ъ) ігор. приманка, по¬ 
дарокъ, дѣлаемый изъ своекорыст¬ 
ныхъ видовъ; ргоѵегЬ. Ь&тшп ѵогаі, 
дается въ обманъ; 3) ріигаі. = ко¬ 
лечки, кольца, Ьашія сопвегіпа, коль¬ 
чатый. 

НаппіЪаІ, ІІів, т. пот. ргорг. нѣкото¬ 
рыхъ карѳагенскихъ полководцевъ. 

Н&ппо, бпія, т. пот. ргорг. у карѳа¬ 
генянъ. 

Ь&га, ае, /. хлѣвъ. 
Ьагѳпа, ае, Ьагешмшв, см. агѳп-. 
ЬагіоІаНо, опія, /. [Ъагіоіѳг] предска¬ 

зываніе, гаданіе. 
Ьагібіог, 1. <1ероп. ворожить, предска¬ 

зывать, гадать. 
Ьагіоіиа, і, т. вѣщунъ, гадатель. 
Ьагтатаха, см. апп-. 
Ь&ппбпіа, ае, /. 1) созвучіе, гармонія; 

Ъ) = музыка; 2) ігор. согласіе, едино¬ 
душіе. 

Нагтдпіа, ае, /. дочь Марса и Бейе¬ 
ры, супруга Кадма. 

Ьаградо, бпів, т. крюкъ, ухватъ, абор¬ 
дажный крюкъ. 

Нагр&І^ое, ев,/, дочь Гарпалика, царя 
еракійскаго. 

Ьагре, еа, /. мечъ, сабля въ видѣ 
серпа. 

Ьагруіа, ае, / гарпія, кровопійца, кры¬ 
латое чудовище. 

Ьапииі, см. апшй-. 
Ъагиярѳх, Ісів, т. предсказатель по 
внутренностямъ жертвенныхъ жи¬ 
вотныхъ, вѣщунъ, гадатель. 

Ьагиѳріоіпшц аф\ [Ъагиврех] относя- 
шійся къ прорицанію по внутрен¬ 
ностямъ жертвенныхъ животныхъ; 
опт. Ьагпзрісіоа, ае, /. [агв] искус¬ 
ство предсказывать по внутренно¬ 
стямъ жертв, животныхъ. 

Ьапшріоіит, іі, п. [Ьагпврех] пред¬ 
сказываніе по внутренностямъ жер¬ 
твенныхъ животныхъ. 

НаесігйЬаІ, &1ів, т. пот. ргорг. нѣко¬ 
торыхъ карѳагенскихъ полковод¬ 
цевъ. 

Ьавіа, ае, /. 1) шестъ, жердь, Ъавіаѳ 
(іигаіае і^ле; Ь. ^гатіпеа, бамбукъ, 
бамбуковый тростникъ; 2) (чаще) 
копье, метательное коаье, етішів Ьа- 
віів, сотіпив д1а<ііІ8 иіеЪапіпг; Ь&віав 
дасіаге, УІЬгаге; 3) ѵешіеге виЬ Ьавіа, 
продавать съ публичнаго торга(копье, 
воткнутое въ землю, служило зна¬ 
комъ публичной продажи) отт. Ьавіа 
(рпЫіса) == публичный торгъ: ешрііо 
аЬ Ь.; ай Ьазіат рпЫісаш ассебеге; 

Ь. сепвогіа, т., назначенный цензо¬ 
рами. 

Ьавіаіив, асЦ. [Ьавіа] вооруженный 
копьемъ; $иЬяі. Ьавіаіі, бгшп, т. 
копьеносцы, копейщики, солдаты, 
вооружен, копьями и составлявшіе 
третью часть легіона (см. ргіпсірев, 
ігіагіі); отт. ргіашв, веешкіав еіс. Ьа- 
віаіов = а) первое, второе и т. д. от¬ 
дѣленіе или рота этихъ солдатъ, йп- 
сеге ргілшт Ь., быть начальникомъ 
первой роты; — или Ъ) начальникъ 
первой, второй и т. д. роты. 

ЬавШѳ, ів, п. [Ьавіа] 1) копейное древ¬ 
ко; Ъ) — копье; 2) роіі. стрѣлковид¬ 
ная вѣтвь, тугіі. 

Ьаші, айо. не (=* поп, но менѣе опре¬ 
дѣленно); Ьаші ГасШя, не совсѣмъ лег¬ 
кій; встрѣч. при прилаг. и нарѣч., 
при глаголѣ только въ выраженіи: 
Ьаші всіо ап ^можетъ быть, см. ап. 

Ьаші-сіат, айѵ. еще не. 
Ьаий-дпафі&т, адл. никакъ не, от¬ 

нюдь не. 
Ьаигіо, Ьаиві, Ьаовілт, 4.1) черпать, 

аяиаш; роіі. аіѵеия Ь&пгіі аяиав, про¬ 
пускаетъ воду = течетъ; Ь. іеггаш, 
выкопать з.; Ь. впврігаіпв, тяжело 
вздыхать; Ь) ігор. почерпать, Ь. ех 
тало; Ь. ргаесеріа; 2) вбирать въ себя, 
Ь. соеіит, аигат, вдыхать въ себя 
воздухъ, дышать; ігор. Ь. тоіиріаіев, 
наслаждаться уд; Ь. агіев, учиться 
искусствамъ; Ь. &1іцшй оспіів, аогі- 
Ъпв, видѣть, слышать что-н., и аЪвоІ 
Ь. вігерііат, слышать шумъ; Ь. і&пет, 
загорѣться; Ъ) переносить; претерпѣ¬ 
вать, І&Ъогет, саіатііаіев, впрріісішп; 
с) пить, выпивать, Ь. роспішп, раіе- 
гат; (?) поглощать, тпііов Ьапвепші 
^ог^ііев; тсешЬтп Ьааѳіі сапсіа (ис¬ 
требилъ); отт. Ь. орев раігіав, истра¬ 
тить, промотать —; 3)= проливать, 
Ь. вапртіпет, сгпогет; 4) = пронзать, 
Ь. Іаіпв яіайіо, ресіпв Гегго; Ь. тепігеш 
аНсщпв; ігор. ратог Ь. согйа. 

Ьаивіов, ив, т. [Ьаигіо] 1) черпаніе, 
а^иае; ігор. Ь. іопііа Ріпйагісі = по¬ 
дражаніе поэзіи П.; 2) втягиваніе, 
вдыханіе, соеіі, воздуха; 8) глотокъ, 
ЬіЪеге ехі^пів ЬаовііЬав. 

Ьаавигив, рагіер./иі. и. Ьапгіо (Ѵігд. 
Ат. 4, 383). 

Ьаиі, = Ьап<1. 
Ъаѵѳ, Ьаѵео, см. аѵео. 
ЬѳЪсідтав, ЗЛів, / число семь, седми¬ 

ца, семь дней; ^иагіа Ь.=28-оЙ день. 
НѳЪѳ, ев,/, богиня юности, дочь Юпи¬ 

тера, супруга Геркулеса. 
ЬѳЪѳо,-2. [ЬеЬев] 1) быть тупымъ; 

2) ігор. быть вялымъ, слабымъ. 
ЬеЬев, біів, оф. 1) тупой, віайіив; ігор. 
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(іоіог; 2) «гор. прнтуплевный, тупой, 
неспособный, зепѳпа, іп^едіпш, Ьото; 
Ъ) лилейный живости, вялый, вап- 
виів; соіог Ъ., блѣдный ц.; с) слабый, 
осиіі. 

ЬѳЪѳаоо,-3. [ЬеЬео] дѣлаться ту¬ 
пымъ, тупѣть, притупляться; «гор. ■= 
ослабѣвать, ѵігіпв Ь.; війега Ь.; звѣз¬ 
ды меркнутъ. 

ЬѳЪѳіо, 1. [ЬеЬео] 1) дѣлать тупымъ, 
притуплять; 2) «гор. притуплять, Ь. 
осиіов; Ь) ослаблять, Ь. ѵігев геіриЫі- 
сае; роЯ. Ь. вібега, помрачать звѣзды. 

ЬѳЪгаѳин, аф\ еврейскій. 
НѳЪгив, і, ж. рѣка во Ѳракіи. 
Нѳо&Ъѳ, ев,/. = НесиЬа. 
НѳсЗДѳ, ев,/, ѳракійское божество, бе¬ 
ги ня чародѣйства; иногда = богиня 
луны (— Діана) или б. подземнаго 
царства {— Рговегріпа); отт. Неоа- 
іѳіив, оф*. и Нѳоаіѳів, Мія, аф*. 
/ет. д. 
Нѳоіог, бгів, ж. сынъ Пріама, царя 
троянскаго; ожж. Нѳоідгёив, оф. 

НѳойЪа, ае, /. супруга Пріама, царя 
троянскаго. 

Ьѳаёга, ае,/. плющъ. 
Ьейѳгізѳг, ёга, ёгшп, оф. [Ъейега-дего] 
носящій плющъ. 

Ьѳйегоаив, аф\ [Ъейега] обильный 
шпощемъ. 

ЬѳйуоЬгшп, і, п. благовонная мазь, 
бальзамъ. 

Ьеі, іпісту. ахъ! увы! 
Нѳіѳпа, ае, /. дочь Юпитера и Леды, 

супруга Менелая, царя спартанскаго. 
Нѳіѳпив, і, ж. сынъ Пріама, царя 
троянскаго, славившійся даромъ про¬ 
рицанія. 

Нѳііав, &<1І8, /. обикн. ріигсй. дочери 
Солнца (Неііов), сестры Фаэтона. 

Нѳііоѳ, ев, /. 1) Большая Медвѣдица, 
созвѣздіе; 2) приморской городъ въ 
Ахаіи. 

Нѳііооп, бпів, т. гора въ Віотіи, по¬ 
священная Аполлону и музамъ; отт. 
Нѳііоопіив, оф. 

НѳІІорбИв, ів, /. городъ нъ Нижн. 
Египтѣ, съ храмомъ солнца; отт. 
НѳІіороШаѳ, 5гпт, ж. жители г. Г. 

Ьѳііх, Ісіа,/. вьющееся растеніе. 
Нѳііав, йбів,/. Эллада, Греція. 
Неііѳ, ев, /. дочъ Аѳамаса, царя віо- 

тійскаго; спасаясь отъ начихи своей 
Ино, она утонула въ проливѣ, кото¬ 
рый и былъ названъ, вслѣдствіе это¬ 
го, Геллеспонтомъ. 

ЬѳПѳЪогив, і, т. или -гит, і, п. чеме¬ 
рица, средство отъ сумасшествія. 

НѳПѳп, бпів, т. сынъ Девкаліона, ро¬ 
доначальникъ грековъ. 

НѳПѳвропіив, і, т. проливъ между 

Европою и Азіею, нын. Дарданеллы; 
отт. НѳПѳвропШктв, и -рооііия, 
оф\ 

ЬѳПиаІіо, см. Ьѳіиаііо. 
Ьѳііио, бш8, т. см. Ьѳіио. 
Ьѳііиог, 1. см. Ьѳіиог, 1. 
Ьѳіорв, брів, ж. нѣкоторая очень вкуо- 
ная рыба (мечъ-рыба?). 

Нѳіогив, см. Еіогив. 
Нѳібіяв, пш, и -іае, Хгшп, ж. рабы въ 
Лаконіи. 

Ьѳіиаііо, опів, /. [Ьеіпог] мотовство. 
Ьѳіио, бпів, /. мотъ, расточитель. 
Ьѳіиог, 1. йероп. [Ьеіио] мотать, роско¬ 
шествовать. 

Ьѳіѵѳііа, ае, /. мелкое огородное ра¬ 
стеніе, овощъ. 

НѳГтѳШ, бгшп, ш. племя въ нынѣшн. 
Швейцаріи; отт. Нѳіѵѳйіпн, и -*І- 
сив, аф. 

Нѳітіі, бгшп, т. племя въ южн. Гал¬ 
ліи; отт. Нѳіѵіоив, аф*. 

Ьѳтѳгосігбтив, (-тое) і, ж. гонецъ, 
курьеръ. 

ЬѳтюШив, і, т. полуоселъ (бранное 
слово). 

ЬѳтІоуоІІит, іі, п. полукругъ, отт, 
= а) полукруглое кресло; Ъ) диванъ 
въ видѣ полукруга. 

Ьѳтіпа, ае, /. кЬра для жидкостей = 
V* вехіагіав. 

Нѳпёйі, въ нѣкот. рукой, и издан, им. 
Ѵепеіі. 

НѳпіооЫ, бгшп, т. племя сарматское; 
отт. НѳдІооЬіив, и -бсЬоз, аф. 

Нѳппа, -паѳив, см. Еппа. 
Ьѳріегів, ів, /. семивесельное судно. 
Ьѳга, ае, /. хозяйка, барыня; роН. = 
повелительница. 

Нега, ае, /. = <Гппо; отт. Нѳгаѳа, 
бгшп, ». празднество въ честь Юно¬ 
ны. 

Нѳгаоіѳа, ае, /. 1) городъ въ Лукаши, 
колонія Тарента; 2) Н. Ропііса, г. въ 
Виѳиніи; 3) Н. Міпоа, г. на южн. бе¬ 
регу Сициліи; 4) Н. Зіпііса, г. въ Ма¬ 
кедоніи. Отт. а) Нѳгаоіѳѳдзѳв, ішп, 
т. и Негасіебіае, іпш, ж. жителя г. 
Г.; Ь) Негасіебіев, ае, и Негасіебіісоа, 
оф. 

Нѳгаоіѳит, і, п. городъ въ Македо¬ 
ніи. 

НѳгаоИа = Негасіеа. 
НѳгаоПсіев, ае, ж. потомокъ Геракла 

(Геркулеса), Гераклндъ. 
Нѳгаоііѳпвѳв=Негасіеепвев, см. Не¬ 

гасіеа. 
НѳгаоШиа, і, ж. греческій философъ, 

урож. г. Эфеса. 
Нѳгаѳа, бгшп, п. см. Нега. 
Нѳгаѳа, ае,/. городъ въ Аркадіи. 
ЬѳгЬа, ае, /. трава, зелень, гесшпЪеге 
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іл к; ециші ітшетог ЬегЪ&е; Ь. Гги- 
тепіц хлѣбъ на ножѣ, который еще не 
поспѣть; ій ЬѳгЪів евве, быть зеле¬ 
нымъ, незрѣлымъ. 

ЪѳгЬ&гіов, аф. [ЬегЬа] къ травамъ 
относящійся; отт, а) ЬѳгЪ&гіа, ае, /. 
(ага) травовѣдѣніѳ, ботаника; Ъ) Ьег- 
Ъагіив, іі, т. ботаникъ. 

ЬѳгЪѳвоо,-3. [ЬегЬа] зеленѣть, 
стебелиться. 

ЬѳгЫйов, оф. [ЬегЬа] травнстый. 
ЬегЫГег, ёга, ёгшп, аф. [ЬегЬа-іего] 

травянистый, изобилующій травою. 
ЬѳгЫвгшіов, оф. [ЬегЬа-^гаііог] хо¬ 

дящій по травѣ. 
НѳгЪіЮ, ае, /. городъ въ Сициліи, 
отт, НегЫіепяів, е, аф. и *иЪ8І. 
-іепяев, іит, т. жители г. Г. 

ЬѳгЪовив, оф. [ЬегЬа] травмстыі, 
изобилующій травою. 

ЬѳгЪйІа, ае, /. [йстіп. от» ЬегЬа] 
травка. 

Нѳгоѳшц оф. прозвище Юпитера, 
«покровитель дома». 

Ьѳгоівоо, или егсіасо,-8. дѣлить 
наслѣдство; Ь. Гатіііат, дѣлить ро¬ 
довое имѣніе. 

Негоіѳ, см. Негооіев. 
Ьегоіит, или егсіит, і, ». наслѣдство: 

Ьегсіиш сіеге, дѣлить наслѣдство. 
Нѳгооі&пѳит, еі, п. городъ въ Кам¬ 

паніи, разрушенный изверженіемъ 
Везувія въ 79 г. по Р. X.; отт, 
Негооі&пѳпаів, ѳ, и -йпеиа, оф. и 
8ыЪ8і. Нѳгооіааѳпвѳв, іит, т. жи¬ 
тели г. Г. 

Нѳгсйіев, І8, т. сынъ Юпитера и Алк¬ 
мены; отт. а) Нвгойіѳов, аф. Ъ) 
для торжественнаго увѣренія: Нѳг- 
еоіѳв, Негоиіе и Негоіѳ, теЬег- 
сиіе» и теѣегсиіе = клянусь Герку¬ 
лесомъ. 

Нѳгоупіа, вііѵа, лѣсъ въ средней Гер¬ 
маніи. 

Ьегѳ, аЛѵ. = Ьегі. 
ЬегѳсІІд1от,і,п. сіеімтіі.отг Ьегейіит. 
ЬегесШагіив, шіѵ. [Ьегев] наслѣдствен¬ 

ный. 
ЬегѳйІІ&в, йіів,/. [Ьегев] наслѣдство. 
Ьегёсііит, іі, ». [Ьегев] наслѣдствен¬ 

ное имѣніе. 
Ьегев, ййіа, т. наслѣдникъ, 
Ьегі, адю. вчера. 
ЬегіГйдоГ ае, т, [Ьегив-Ьцро] бѣжав¬ 
шій отъ господина. 

ЬегШв, ѳ, оф. [Ьегив] господскій, хо¬ 
зяйскій. 

НегіПив, і, т, греческій философъ, 

ученикъ Зенона; отт, НѳгШіі, бгшп, 
т, ученики его. 

Ьѳпшц см, Ьегшѳв. 
Негтаеот, і, п. мѣстечко въ Віотін. 
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Нѳгта^бгав, ае, т. греческій риторъ; 
отт. Неппедогді, бгшп, т, уче¬ 
ники Г. 

НегтаіЬѳшц ае, /. двойной бюстъ 
Меркурія и Минервы. 

Ьѳгтѳпеота, Йііз, п. объясненіе. 
Нѳгтѳгаоіѳв, ів, т. двойной бюстъ 
Меркурія н Геркулеса. 

Ьѳппѳв, или Ьегта, ае, т. гермъ, 
столбъ съ человѣческою головою, 
бюстъ (особл. Меркурія) на высокомъ 
четыреугольномъ пьедесталѣ. 

Нѳгтіпіиа, іі, т. (топа) горы въ Лу¬ 
зитаніи, иыя. Зіегга <Іе Іа Еаігеііа. 

Нѳгтібпѳ, ев, /. 1) дочь Менелая и 
Елены, супруга Неоптолема; 2) го¬ 
родъ въ Арго лидѣ; отт. НѳппібпІ- 
оов, аф. 

Нѳгтібпѳй, пит, т. народъ герман¬ 
скій между Эльбою н Вислою. 

Нѳгтопсіигі, огшп, т. народъ герман¬ 
скій на берегу Эльбы. 

Яѳгтов, і, т. рѣка въ Лидія. 
Негпіоі, бгшп, т. народъ въ Лаціумѣ; 

отт. Нѳгпіоов, аф. 
Него, ив, жрица Венеры въ Сестѣ 

во Ѳракіи, возлюбленная Леандра. 
Нѳгбаев, ів, т, царь іудейскій. 
Нѳгоббгов, і, т, знаменитый грече¬ 

скій историкъ, родквш. въ 484 г. 
до Р. X. 

Ьѳгбіооа, аф. [Ьегов] героическій, 
іетрога, сагтеп. 

Ьѳгоіпа, ае, /. и Ьегбів, Ша, /. 1) полу¬ 
богиня^ 2) героиня. 

Ьегов, б», т. 1) полубогъ; 2) герой. 
Ьѳгоов, аф. = Ьегоісив. 
Негде, ев, /. дочь Кекропса. 
НѳгвШа, ае, /. супруга Ромула. 
Ьегов, і, т. 1) хозяинъ, господинъ; 

2) роН. властитель, повелитель; іп- 
ѵіііз Ьегів, противъ воли боговъ. 

Неаібсіив, і, т. знаменитый греческій 
поэтъ; отт, Нѳвіойѳов, и -(ііив, 
аф. 

Нееібпѳ, ев, и -па, ае, /. дочь Лао- 
медонта, царя троянскаго. 

Нѳ&рёгів, Нѳврёгіа, Неврёгіия, см, 
Нѳврѳгив. 

Нѳврѳгив, (*гов) і, т, вечерняя звѣз¬ 
да; отт. Неврёгіов, аф. запад¬ 
ный; 8чЪ8і. Неврёгіа, ае, /. западъ, 
западная страна (Италія или Испанія). 
2) Неврёгів, ісііа, аф. /. западный; 
*иЬ*і. Нѳврегісіев, шп, /. дочери 
ночи, владѣтельницы сада съ золо¬ 
тыми яблоками на островѣ западнаго 
океана. 

Ьѳвіегпов, оф. [Ьегі] вчерашній, сііев, 
рапіа. 

НѳвИ&ѳбНв, І(іІ8, /. область Ѳессаліи, 
Ьеі&ѳгіа, ае,/. братство, общество. 
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Ьѳіаѳгіоов, е, оп. аф. (Ьеиегіа) при¬ 
надлежащій къ оратетву. 

Ьѳи, іпіегз. о! ахъі 
Ьѳия, іпіег}. гей! слушай! слушайте! 
Ь. іи, 4иі(і а&ів? Ь. иЬі евіів? 

Ьѳх&тѳіег, ігі, т. (ѵегаив) шестистоп¬ 
ный стихъ. 

Нѳхаруіоп, і, и. ворота съ шестью 
входами въ Сиракузахъ. 

Ьѳхѳгів, І8, /. шестивесельное судно. 
Ьіаіив, ив, т. [Ьіо] 1) отверстіе, раз- 

сѣлнна, ущеліе, іеггае; Ь. огіа, от¬ 
верстіе рта; 2) разѣвавіе рта; ігор. 
a) страстное желаніе, Ь. ргаетіогию; 
b) = хвастовство, 4иісі бі#пит Гегеі 
іапіо Ъіаіи; 3) дгатт. стеченіе глас¬ 
ныхъ. 

НіЪѳг, НіЪѳгіа, см. ІЬѳг. 
ЫЪѳгпа, б гит, п. см. ЫЬегшш. 
ЫЬѳгпаойІит, і, «. [ЫЬегпо] обыкн. 
ріиг. зимнія квартиры. 
ШЬѳшіа, ае, /. островъ, нын. Ир¬ 
ландія. 

ЬІЪѳгпо, 1. [ЫЪептв] зимовать; въ аз. 
еоенн. стоять по зимнимъ кварти¬ 
рамъ. 
ЫЪегпив, оф. [Ыетя] 1) зимній, пох, 
тепвів; роёі. ашшв Ь., зимнее время; 
отт. въ аз. военн. ЬіЪегпя, бгпт, п. 
(т. с. савіга) зимнія квартиры; 2)роёі. 
— бурный, таге. 

НіЪѳг ив, см. ІЬегив. 
ЬіЫвоит, і, п. просвирнякъ (расте¬ 
ніе). 
ЫЪгМа, ае, сотт. двоякой породы, 
двоякаго происхожденія: тотъ, у кого 
отецъ римл. или свободнаго состоя¬ 
нія, а мать иностранка или раба, или 
наоборотъ. 

Ьіо, Ьаѳс, Ьоо, ргоп. детопзіг. этотъ, 
эта, это; оттуда слѣдующ. нарѣчія: 
1) Ьас (зс. ѵі& или рагіе); по этой 

дорогѣ, на этой сторонѣ = здѣсь; 
2) Ьіс, тутъ, здѣсь; Ыс ѵісіпіае, 

здѣсь по сосѣдству: Ь) = при 
этомъ случаѣ, въ этомъ дѣлѣ, Ыс 
^иапішп іп Ьеііо Гогіипа роввіі, 
со^поасі роіиіі; е) роёі. теперь. 

3) Ыпс, отсюда, Ь. Поташ ѵепіі; Ь. 
іисіріат; Ьіпс — Ьіпс = съ одной 
стороны — съ другой стороны; 
Ь) отъ этого, оттого, Ь. Шае 1а- 
егітае; с) = потомъ, съ этого 
времени, Ь. сопвиіев соереге сгеагі. 

4) Ьис, сюда, раіег Ы те тівіі; Ь. 
еі Ь., Ь. — Шис (сиггеге, ѵоіаге) 
то сюда то туда; Ь) = а<1 Ьапс 
геш, ай Ьав геа, а<1 Ъос = къ 
этому, къ тому: Ьис а<Ие, афіее; 
Ь. ассебіі; с) до того, до той сте¬ 
пени, Ьис геш асЫихі; Ьис агго- 
дапііае тепег&Ц д) Ьиссше, не¬ 

ужели до сихъ поръ, такъ далеко, 
до такой степени? 

Ыо, аде. см. Ыс, ргоп. 2. 
Ыо-оѳ, Ьаэо-оѳ, Ьоо-ое, илы Ыоѳ, 
Ь&ѳоѳ, Ьооѳ, ргоп. дет. этотъ-то 
нт.д. 
Ыо-оіпѳ, Ьаѳо-оіпѳ, Ьоо-оіпе, ргоп. 

іпіегг. не этотъ ли, и т. д. 
Ніоѳіаоп, биів, ж. сынъ троянскаго 
царя Лаомедонта; отт. Ніоѳі&дпіш, 
адо. 
Ыѳшаіія, е, адо. [Ьіетв] зимній, Іет- 

риа. 
Ьіѳто, 1. [Ьіетв] зимовать; въ яз. 

военн. стоять на вимнихъ кварти¬ 
рахъ, 1е#іопев Ь. сігса А^иі1е^ат; 2) 
роёі. быть (по зимнему) холоднымъ 
или бурнымъ; шаге Ы, море бушуетъ; 
ітрегз. Ьіешаі, холодно; 3) (рѣдко) 
ігапзіі. заморозит^. 

Ьіетв, бтів, /. 1) зима, Ыете еі аев- 
іаіе; 2) зимняя погода, (на юѵѣ =) 
дождливая погода, ненастное время, 
бурная погода; 3) роёі. холодъ; ігор. 
холодность. 

Ніѳга-оотѳ, ев,/, мѣстечко въ Карія. 
Ніѳгарбіів, іа,/, городъ во Фригія. 
Шёго, опів, т. пот. ргорг. двухъ пра¬ 

вителей въ Сиракузахъ; отт. Ніего- 
піоив, адо. 

Ніѳгопутия, і, т. внукъ Гіерона П, 
правитель въ Сиракузахъ. 

ЫѳгорЬапіа, и -іев, ае, т. толкова¬ 
тель религіозныхъ обрядовъ, верхов¬ 
ный жрецъ у грековъ и египтянъ. 

Ніѳгоаоіуша, огуш, п. Іерусалимъ, г. 
въ Палестинѣ; отт. -тагіиа, аф*. 
іерусалимскій, о Помпеѣ, завоевателѣ 
Іерусалима. 
ЫІ&гѳ, аде. [Ьііагів] весело. 
Ьііагів, е, и -гав, адо. веселый. 
Ыіагііав, аііа,/. [Ьііагів] веселость. 
ЫІагІіѳг, аде. — Ьііаге. 
Ьііаго, 1. [Ьііагів] веселить, развесе¬ 
лять. 

Ьііагйіив, детіп. отъ Ьііагів. 
ЬИагив, см. Ьііагів. 
ЬШа, ае, /. (обыкн. ріиг.) кишка; 2) 
роёі. родъ колбасы. 

Ніідіае, агит, т. см. Нѳіоіае. 
ЬПит, і, п. бездѣлица, малость (обшсм. 

съ отриц.) педие Ыіит—нисколько. 
НітѳІІа, ае, /. ручей въ землѣ сабин¬ 

ской. 
Нітѳга, ае,/. 1) названіе двухъ рѣкъ 

въ Сициліи: 2) городъ на о-вѣ Сици¬ 
ліи; отт. Нітѳгаеив, адо. 

Нітбга, огит, п. роёі. = Нітѳга, ае. 
Ыпо, аде. см. ЬІО, 8. 
Ыхшіо, 4. ржать. 
ЬІипііив, ив, т. [Ьіппіо] ржаніе. 
Ьіплйіеив, еі, т. молодой олень. 
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Ыппшц і, ж. лошакъ. 
Ыо, 1. 1) быть открытымъ, отверс¬ 
тымъ; 2) р&зѣвать рогъ, зѣвать; 
отт ігор. а) изумляться; Ь) сильно 
желать, Маге ас ровсеге аіцоігі ѵі- 
беіпг; ѳшріог Ыапв; 3) ігор. (о рѣчи) 
не имѣть надлежащей связи, быть 
несвязнымъ, особл. вслѣдствіе частаго 
стеченія гласныхъ, огаііо Ьіаі; Іси^иі 
Ыапііа. 
Ырра^б^ш* і, /• судно для перевоза 
лошадей. 
ШррагоЪия, і, ж. 1) сынъ Пизнстра- 
та, правителя аѳинскаго; 2) грече¬ 
скій математикъ, жившій во 2 ст. 
до Р. X. 
НіррІ&а, ае, ж. сынъ Пизнстрата, 
правителя аѳинскаго. 
Шрро, бпів, ж. 1) городъ въ Нумидіи: 
Н. ге#шв; 2) городъ въ карѳагенской 
области: Н. (ііаггЬуіив; 3) г. въ Ис¬ 
паніи. 
Ыррооѳпѣаигав, 1, ж. гшгпокентавръ, 

баснословное чудовище (получело¬ 
вѣкъ и полулошадь). 

НІрросг&іѳв, ів, ж. знаменитый гре¬ 
ческій врачъ, урож. о-ва Коса. 

НІрроогёпѳ, ев, /. источникъ у по¬ 
дошвы Геликона, посвященный му¬ 
замъ; ем. Оогдо. 
Шррді&те, ев, и тіа, ае, /. 1) су¬ 
пруга Пирнѳоя, друга Тѳэея; 2) дочь 
Эноиая, даря элидскаго. 
Ырройгбшия, (ов), і, ж. ристалище, 
бѣгъ. 

Нірроіуіѳ, ев, /. царица амазонокъ, 
супруга Тевея. 
ШррбІуШв, і, ж. сынъ Тезея. 
Ыррбт&пѳв, ів, а. кобылья слизь (слу¬ 
жившая къ приготовленію любовнаго 
напитка). 

Нірротёпѳв, ае, (ів), ж. супругъ А та¬ 
ланты; отт. НІррошѳпёІ8, кіів,/. 
дочь Г. 

НІррбп&х, асіів, ж. греческій сатири¬ 
ческій поэтъ, жившій въ 6. ст. до 
Р. X ; отт. НІрропасіеив, оф. ігор. 
= колкій, язвительный. 

Нірроі&сіѳв, ае, ж. потомокъ троянца 
Гиппота = Аеоіпв. 
Ырроіюхбіа, ае, ж. (греческ. сл.) кон¬ 
ный стрѣлокъ. 
Ыгэ іпйесі. п. (греческ. сл.) рука. 
Ыррйгив, і, ж. корифена золотоспин¬ 
ная (рыба). 
Ыгоіпив, оф*. [Ьігспв] козлиный. 

Ыгобвиа, оф\ [Ьігспв] козломъ, псиной 
ВОНЯЮЩІЙ. 

Ыгойіив, і, т. [йетіп. отъ Ьігспв] коз¬ 
лёнокъ. 
Ыгоив, і, ж. 1) козёлъ; 2) роіі. = коз¬ 

линый запахъ, пенна. 

Ыгпйіа, ае,/. кружечка. 
НігршІ, бгпш, ж. народъ на самомъ 
югѣ средней Италіи; отт. Нігріпив, 
аф\ 
Ыгвйіив, аф*. 1) шершавый, мохнатый, 
щетинистый, савіапеае, Ьевііае; іша- 
$іпев Ь., изображенія древнихъ (бо¬ 
родатыхъ) римлянъ; 2) ігор. шерохо¬ 
ватый, грубый, необработанный, піЪіІ 
еві Ьігвпііпв Шів аипаІіЬов 

Нігііиб, родовое нмя: А. Нігііив, ав¬ 
торъ 8-оЙ книги <1е В. СК Отт. Ніг- 
Ішин, оф\ 
Ыгіив, оф. 1) шершавый, мохнатый, 

пушистый, оѵев^ 2) ігор. грубый. 
Ыгйсіо, іпів, /. піявица. 
ЫгипсЙшпив, оф. [Ьіпшбо] ласточ¬ 

кинъ, пМов, гнѣздо. 
Ыгипйо, шів,/. ласточка. 
Ьівоо,-8. [Ьіо] 1) раскрываться, 

разверзаться; 2) = разинуть ротъ, го¬ 
ворить, поп ашіепі Ьівсеге, не смѣ¬ 
ютъ пикнуть; 3) ігаѣвіі. (ро&.) про¬ 
износить, аіщпіб. 

НІвр&І, йНв, п. и Нівр&іів, ів, /. го¬ 
родъ въ юго-восточн. Испаніи; отт. 
а) НІвр&Нѳпвів, е, оф. Ь) Нівра- 
Ііѳпвѳв, іпт, ж. жителя этого г. 

НіврапІ, бгит, ж. обитатели Пиреней¬ 
скаго полуострова; ожж. 1) Швр&- 
піа, ае,/. Пиренейскій полуостровъ; 
2) НІврагшв, и Ніирашоав, аф. ис¬ 
панскій; 3) НІврапіѳпвІв, е, оф. въ 
Испаніи (на Пир. полуостровѣ) нахо¬ 
дящійся, Іе^аіив, ехегсііив. 
ЫврИив, оф. 1) мохнатый, косматый; 

2) ігор. дикій, грязный. 
Нівіег, ем. Івіѳг. 
Ьіѳ^бгіа, ае, /. 1) (рѣдко) изслѣдованіе, 

развѣдываніе, пі еві іп отпі Ь. сшгіо- 
впв; Ьівіогіѣ бі^ппт = замѣчательное; 
2) разсказъ, особл. историческій, 
нсторнч. сочиненіе, исторія, Іе^еге 
Ьівіогіав; Ь. Котапа; ргіта еві Ывіо- 
гіае Іех, не еіс. 
ЫвіогІое, аЗѵ. [Ьівіогіспв] исторически. 
ЫніогІоив, оф. историческій, деппв; 
Ьошо Ь., ч. свѣдущій въ исторіи; 
9иЪ$і. ЬівіогІсив, і, ж. историкъ. 

НІВІ7І, -іа, ем. Івіхі. 
Ывігіо, бпів, ж. актеръ. 
Ывітіопаііа, е, оф. [Ьіѳігіо] актерскій; 

театральный. 
Ыиіоѳ, аЛѵ. [Ьіиісив] разѣвая ротъ — 
не избѣгая частаго стеченія глас¬ 
ныхъ, Ісх^пі. 
Ыиісо, 1. [Ьіиісив] разверстымъ дѣ¬ 

лать, раскалывать. • 
Ыиіоиѳ, аф. [Ьіо] 1) разверстый, раз¬ 

ступившійся; 2) ігор. (о рѣки) не 
складный, несвязный, особл. вслѣд¬ 
ствіе частаго стеченія гласныхъ. 



264 Но о Ьопогіш 

Ьоо, адѵ. = Ьпс, сюда (Ѵітд. Аеп. 8,428). 
Ьо<ііѳ,а&7. [Ьос-<1іе] 1) сегодня, попав 

вехіііев Ь. випі, с. пятаго августа; 
2) = теперь, нынѣ, Іоспѳ иЫ Ь. еві 
Ша пгЪв. 

Ьойіѳгпив, ад#. [Ъосііе] сегодняшній, 
нынѣшній, есіісішп, <ііеа. 

Ъоѳй-, см. Ьаѳсі-. 
Нотѳгив, і, т. древнѣйшій и знаме¬ 
нитѣйшій греческій поэтъ; отт. Но- 
тѳгіошз, и Нотѳгіив, ад#. 

ЬотІоі<1&, ае, сотт. [Ьото-саебо] че¬ 
ловѣкоубійца, убійца. 

Ьотіойііит, іі, п. [Ьото-саебо] убій¬ 
ство. 

Ьото, шів, сотт. 1) человѣкъ; рЫг. 
люди; допив Ьотіпит, родъ человѣ¬ 
ческій; піЬіІ Ьотіпів еаі, онъ ч. ни¬ 
чтожный; диі<і Ьос Ьотіпів еві, что 
это за человѣкъ; іпіег Ъотіпев евве 
== быть еще живымъ или жить съ 
людьми, посѣщать общество; 2) иногда 
Ьото = ч. умный, благоразумный, 
разсудительный, ві Ьото еввеі, Шит 
роііив Іедогеі; Ь) существо слабое, &- 
Іеог, те ваере рессавве, Ь. вит. 

Нотбіѳ, ев,/, гора въ Ѳессалія. 
Ьотопутив, ас#, одноименный, со¬ 
именный. 

Ьотиіішц і, т. [детіп. отъ Ьото] че¬ 
ловѣчекъ. 

Ьошипоіо, опія, т. и ЬотипсШив, і, 
т. = ЬоятИив. 

Ьопѳвіатепіит, і, я. [Ьопевіо] укра¬ 
шеніе. 

Ьопѳаі&в, йіів, /. 1) уваженіе, честь, 
Ьопевіаіет атіііеге, лишиться ува¬ 
женія; Іаив еі Ь.; Ьопевіаіів саива =» 
Ьопогів саива (см. Ьопог, 1. Ь); отпев 
Ьопевіаіев сіѵііаіія, всѣ почетныя ли¬ 
ца государства; 2) благонравіе, нрав¬ 
ственность, Ь. ѵііае; Ь. Іоіа Ьів дца- 
Іиог тігІиІіЪив сопііпеіиг; 3) приличіе, 
пристойность, Ь. іп ге аіідиа; Ь. ога- 
Іогів; Ь) красивость, Іевіисішів. 

Ьопѳвіѳ, ада. [Ьопевіив] достойнымъ 
уваженія образомъ, съ честью, при¬ 
личнымъ образомъ, пристойно. 

Ьопевіо» 1. [Ьопевіив] доставлять ува¬ 
женіе, честь; украшать, отличать, аіі- 
диеш ге аіідиа. 

Ьопевіив, ад#. [Ьопог] 1) достойный 
аженія, почтенія, почтенный, Ьото 
еі поЬііів; ?атШа Ь.; Ьопевіо Іооо 

паіив; отт. виЬві. а) Ьопевіі, огит, т. 
люди почтенные, л. пользующіеся 
уваженіемъ; Ь) Ьопевіиш, і, п. благо¬ 
нравіе, нравственность, Ьопе8іит а 
тігіиіе сііѵеііі поп роіеві; 2) прилич¬ 
ный, пристойный, потеп, сопѵіѵіит, 
огаііо; Ь) видный, статный, красивый, 
едшів; бідоііаіе Лгіі Ьопевіа; Гасіев Ь*; 

отт. виЬіі. Ьопевіиш, і, п. красивое; 
2) приносящій честь, славный, тогя, 
<Иев. 

Ьопог, бгів, т. 1) честь, почесть, Ь. еві 
ргаѳтіит тігіиіів; ЬаЬеге, ргаевіаге 
аіісиі Ьопогет, аГЯсеге аіідиет Ьопо- 
ге, оказать кому честь; евве іп Ьопоге 
(арий аіідиет) быть въ чести, быть 
уважаемымъ; замѣчат. выраженія: а) 
Ьопогет ргае^агі(бісеге) = съ позволе¬ 
нія сказать; Ь) диет Ьопогів саива по¬ 
тто — выраженіе, которымъ изви¬ 
няется назвавшій кого по имени, не 
зная, пріятно ли ому это; с) Ьопов 
шогіів = погребеніе: тогіів Ьопоге 
сагеге; 2) = почетная должность, 
должность (несопряженная съ жало¬ 
ваньемъ) Ьопогев атрііввіті, высшія 
должности; Ь. ІгіЬипісіив; Ыс ірве Ь. 
беіаіия аа те; 8) почетная награда, 
награжденіе, вознагражденіе, Ьопо¬ 
гет ЬаЬеге аіісиі (тесіісо) наградить 
кого; Ьопогів вих саива ІаЬогаге; Ь) 
торжество въ честь кого, въ благо¬ 
дарность за что-л. Ьопогет шоЬсеге 
Іетріів; ВассЬо сНсетов Ьопогет = 
хвалебную пѣснь, гимнъ; отт. Ьопо¬ 
гев = жертвы: шасіаге Ьопогев; 4) 
роёі. = украшеніе, БесешЬег аіітія 
бесиііі Ьопогет; сіпсіов Ьопоге сарпі 
(= согопА); Ь. гигів = ігидоз; Іаеіов 
осиіів аГЙатіІ Ьопогев (прелесть). 

Ьопог&ЬШв, е, ад#. [Ьопого] достой¬ 

ный уваженія, почтенія; славный. 
ЬопогІгіив, ад#. [Ьопог] почетный; 

то, что дѣлается, назначается ради 
чести или въ честь кому-л. тіпшп, 
йитепіиш Ь.; босеге (іеЬііит еві, <1е- 
Іесі&ге Ьопогагіит. 

Ьопог&іе, адѵ. [Ьопогаіив] почётныхъ 
образомъ, съ честью. 

Ьопогаіив, рагіер. м. Ьопого; 2) ад#. 
уважаемый, пользующійся уваже¬ 
ніемъ, почётный, ѵіг Ь.; Ь. ароб аіі¬ 
диет; Іосив Ь.; Ъ) занимающій «мм 
занимавшій почетную должность, Ьо¬ 
то Ь.; роёі. сотае Ьопогаіае = сотае 
ѵігі Ьопогаіі. 

ЬопогШое, ада. сотр. -сепііпв; вир. 
-сепііввіте [ЬопогШсив] съ честью, 
почетнымъ образомъ. 

ЬопогШоив, ад#, сотр. -сепііог; вир. 
сеи1І88Ітия [Ьопов-Гасіо] дѣлающій 
честь, приносящій честь. 

Ьопого, 1. [Ьопог] 1) уважать, почи¬ 
тать, ѵігіпіет, аіідиет; 2) почтить, 

удостоить, аіідиет ге аіідиа; 3) про¬ 
славлять, (Ііет; АтрЬіагашп віс Ьопо- 
гаѵіі іата, пі еіс. 

Ьопогив, ас#. [Ьопог] почетный, при¬ 
носящій честь; Ь. огаііо, похвальное 
слово. 
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Ьопон, бгів, т. = Ьопог. 
Ьога, ае, /. 1) роН. время, пора, аігох 
Ь. с&піспіае; тегпі іетрогів Ьога = 
весна; Ь) время года, агЪог отпіЬов 
Ьогів ротіГега; отт. Ногае, агтп,/. 
богини временъ года; 2) {чаще) часъ, 
Ьога ^паг^а, бесіта (по восходѣ солн¬ 
ца); Ьогй атріічв тоНеЪ&піиг, болѣе 
часу —; ЬогЙ апіе ѵепіі, часомъ рань¬ 
ше — ; (тиіагі) іп Ьогав, ежечасно; 
ш Ьогат ѵіѵеге — жить спустя ру¬ 
кава, не заботиться о будущемъ; Ь) 
ріигаі = часы, тіііегѳ аб погав, по¬ 
слать узнать, который часъ (см. Ьо- 
гоіодіпт). 

Нога, ае, /. =: Негзіііа. 
Ногае, Ігшп,/. см. Ьога, 1. 6. 
Ногаііия, родовое имя; отт. Нога- 

ііагшв, аф. 
Ьогдѳагіив, оф. [Ьогбешп] къ ячменю 

относящійся, ячменный; отт, аез Ь., 
фуражныя деньги, которыя получалъ 
каждый всадникъ на содержаніе ло- 
щади риЫісив). 

Ьогйѳшп, еі, а. ячмень. 
Ьопюііпшц оф. [Ьогпия] нынѣшній, 
нынѣшняго года, ітшпепішп. 

Ьогпоа, оф. = Ьогпоііпив. 
Ьогоіо&ішп, іі, п. часы (солнечные 
млн водяные). 

Ьоггешіив, аф. [Ьоггео] 1) ужасный, 
страшный, наводящій ужасъ, топ- 
вігшп, сагтеіц 2) приводящій въ из¬ 
умленіе, ѵіг$о. 

Ьоггео, пі, — 2. 1) содрогаться, дро¬ 
жать, иногда дрож. отъ холода, чаще 
содрогаться отъ ужаса, весьма боять¬ 
ся (ігапегі. и іпігапе) Ь. сгибеіііаіет 
аіісгупв, сгітеп; Ьоггео ргортеШ; Ь. 
пе а!іяиі<1 баі; Ь) роёі. = приходить 
въ изумленіе; Ьоггеге воіео; 2) тор¬ 
чать къ верху; веіае Ьоітепі іп сог- 
роге; Ь) быть «мм казаться щетини¬ 
стымъ; іег^а Ьоггепііа (веіів); рЬа- 
Іапх Ьоггеі Ь&віів; сарШі Ьоггепі, во¬ 
лосы ст. дыбомъ; с) = быть, казать¬ 
ся страшнымъ, іетревіав, таге Ьог¬ 
геі. 

Ьоггедоо, гпі, — 8. 1) начинать дро¬ 
жаться, содрогаться, особл. пугаться, 
жасаться (ігапеіі. и іпігапеіі.) см. 
оггео; 2) щетиниться, дыбиться, дѣ¬ 

латься щетинистымъ или щетино¬ 
образнымъ, ЬгасЬіа Ъоггезсшіі ѵіііів; 
ае&ев (». е. асіев) Ьоггезсіі епаіЪпз вігіс- 
ііз; Ь) дѣлаться страшнымъ, стано¬ 
виться ужаснымъ, таге, іетревіаа 
Ьоггевсіі. 

Ьоггешп, еі, и. амбаръ, житница. 
ЬоггіЪШа, е, аф. [Ьоггео] страшный, 
ужасный. 

ЬоггЫе, шк. [Ьопійив] 1) шероховато; 

2) ітор. просто, безъ украшеній; Ь) 
сурово, аііііиет аі^оі. 

Ьоггісійіив, оф. [дотіп. отъ ЬоггісІпв] 
простой, безъ украшеній, огаііо. 

ЬоггИив, оф. [Ьоггео] 1) щетинистый, 
взъерошенный, вив, ЪагЪа; 2) ігор. 
суровый, Ьіешв; Ь) страшный, ргоеііа, 
йисіив; с) дикій, грубый, необрабо¬ 
танный, ѵііа, (теппапіа, то<іов оісеп- 
<1і, огаііо. 

ЬоггіГѳг, ёга, бгпт, оф. [Ьоггог-іего] 
бросающій въ дрожь; а) страшный, 
Бгіппув; 6) суровый, холодный, Во- 
геав. 

ЬоггіПоо, 1* [Ьоггог-Гасіо] 1) бросать 
въ дрожь, наводить страхъ, устра¬ 
шать; 2) дѣлать страшнымъ, ш$пііа- 
іеш аіісіуив; ѵепіі Ь. таге. 

ЬоггШоив, аф. [Ьогг<у-Гасіо] ужасаю¬ 
щій, страшный. 

Ьоггі-вдпиа, оф. страшнозвучащій. 
Ьоггог, бгів, т. [Ьоггео] I) дрожь, со¬ 
дроганіе, іп тетЪгів; 2) ужасъ, 
страхъ, Ь. те регГипШі, ст. меня бе¬ 
ретъ; иногда = благоговѣніе, питіпів, 
къ божеству; реНпвив Ьоггоге ѵепѳ- 
^аЬш1<1ив^ие. 

Ногіа, ае, /. городъ въ Этруріи; отт. 
Ногііпив, аф. 

Ьогі&тѳп, шів, п. и Ьогі&тѳпішп, і, 
п. [Ьогіог] побужденіе, поощреніе. 

Ьогійііо, опів, /. [Ьогіог] поощреніе, 
ободреніе. 

Ьогіайѵив, оф. [Ьогіог] поощритель¬ 
ный, ободрительный. 

Ьогі&іог, бгів, т. м -ігіх, ісів,/. [Ьог¬ 
іог] побудитель, поощрителъ, -ница. 

Ьогі&іив, ив, т. = Ьогіаііо. 
Ьогіѳпвів, е, и -віив, аф. [Ьогіав] са¬ 
довый. 

Ноіѣѳпвіші, родовое имя; отт. Ног- 
іепвіапов, оф. 

НогШтв, см. Ногіа. 
Ьогіог, 1. йероп. 1) побуждать, угова¬ 

ривать, Ь. аЗ сопсогШат; Ь. аіщпет пі 
Гп^іаі; Ь. аіщиет (аб) аіщаіб, старать¬ 
ся склонить кого къ чему; 2) по¬ 
ощрять, ободрять, особл. въ яз. ѳоеннш 
раиса Ьогіаіпв тііііев, сказавъ нѣ¬ 
сколько словъ, чтобы ободрить с. 

Ьогійіив, і, т. [дотіп. отъ Ьогіив] са¬ 
дикъ. 

Ьогіив, і, т. садъ, особл. Фруктовый 
садъ или огородъ; 2) Ьогіі, садъ для 
гулянья, паркъ. 

Ьоврѳв, ііів, т. 1) находящійся съ кѣмъ 
въ связяхъ гостепріимства, водящій 
съ кѣмъ хлѣбъ-соль: а) гостящій, 
гость, гесіреге Ьоврііев; Ь. теив; Ь) 
гостепріимецъ, гостепріимный, хо¬ 
зяинъ, &1іег а4 сапропат беѵегііі, 
аііег а<1 Ьовіііет, 2) пріѣзжій, ѵов 
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коврііев іи кас игЬе ѵегватіпі? Ь) 
ігор. незнающій, несвѣдущій, іп ге 
аіідиа. 

Ьоврііа, ае,/. см. ЬоврШів. 
Ъоврііаіів, е, аф. [коврев] 1) къ гостю, 
къ гостящимъ относящійся, спЪіси- 
Іпт к., гостиная; саебев к., убіеніе 
гостя; <1іі коврііаіев, боги-хранители, 
покровители гостепріимства; 2) госте¬ 
пріимный, коврііаіет еѳве іп аіщиет; 
кото коврііаііввітив. 

ЪоврІШІіав, аіів, /. [коврііаіів] госте¬ 
пріимство. 

ЪоврііаШег, адл. [коврііаіів] госте¬ 
пріимно. 

ЬоврШшп, іі, п. [коврев] 1) госте¬ 
пріимство, хлѣбосольство, коврііішп 
тікі еві сит іііо, у меня съ нимъ = 
между нами — ; к. еов собщпвіі; 
ассіреге, іпѵііаге аіщпет Ьовріііо, 
принять, пригласить кого къ себѣ въ 
домъ какъ гостя; 2) пріютъ, приста¬ 
нище, квартира для пріѣзжихъ, для 
гостей, ДівсеДеге ех к.; ДеДисеге аіі- 
диов іп ковріііа; к. рпЫіспт, — 
у строе нн. по распоряженію прави¬ 
тельства, Ъ) роіі. = убѣжище, лого¬ 
вище, нора. 

Ьоврііог, 1, дсроп. [коврев] гостить. 
Ьоврііив, аф. [коврев] 1) чужестран¬ 
ный, чужой, патів; отт. шиЬві. коврі- 
іа, ае, /. гостья; 2) гостепріимный, 
іегга, Іііога; отт. вйЬві. коврііа, ае, 
/. гостепріимная хозяйка, Вегѵіііа, 
Біопів коврііа. 

Ьовііа, ае, /. жертвенное животное, 
жертва особл. очистительная. 

ѣовНеив, оф*. Гковіів] непріятельскій, 
з^ег; отт. виЬві. ковіхсит, і, п. не- 
пріят. область. 

ЬовіШешц оф. [ковіів-Гасіо] враждеб¬ 
ный. 

ЬовіДІв, е, оф\ [ковіів] 1) непріятель¬ 
скій, іегга, патів; Ьеііа к./в. со внѣш¬ 
ними врагами (оррош. междоусобныя 
в.); 2) враждебный, непріязненный, 
Гасеге, регреіі ковііііа; ковіііет іп 
тосіит = адѵ. враждебно. 

ЬовіШіег, адѵ. [ковіііів] непріятель¬ 
ски, непріязненно. 

НовШіив, родовое имя. 
Ііовііз, ів, сотпт. 1) непріятель, врагъ, 

(іособл. отечества, не личный, см. іпі- 
тісив) ]иДісаге аіщиет ковіет, объя¬ 
витъ кого врагомъ отечества; іпвігие- 
ге Іе^іопев сопіга к.; Ьовііа рорпіо 
Котапо; 2) роёі. = противникъ, со¬ 
перникъ. 

Ішо, адъ. см. Ыо, 4. 
Ъиосіпе адѵ. см. Ыо, 4. д. 
Ьио-иедиѳ, адѵ. досюда, до сихъ поръ. 
Ъиі, іпіегу. какъ! вотъ! 

ѣц]О80Ѳ-тдй1, Ьідив-тбДі, = адф. та¬ 
кой, такого рода, к. савпа; тпііа к. 

Ьшпйпѳ, адѵ. [китаппв] по-человѣче- 
ски: а) благоразумно; Ь) снисходи¬ 
тельно; с) ласково, вѣжливо. 

Ъшпапііав, аіів, /. [кптаппв] свойство 
человѣческой природы, человѣческая 
природа, та&пат уіт каЬеі китапі- 
іаз; отт. 1) человѣколюбіе, чувство 
человѣческое, ехиеге отпет котапі- 
іаіет, отречься отъ—; 2) гуманность, 
ласковость, вѣжливость, ае^щіаа еі к.; 
сіешепііа еі к.; 8) образованіе, обра¬ 
зованность, іпорв кшпапііаіів; віп- 
<1ішп Досігіпае еі китапііаіів; спііпа 
аЦие к. ргоѵіпсіае; 4) тонкость, изящ¬ 

ность (рѣчи, обращенія) Іеров еі к.; 
сареге аііциет кптапііаіе впа. 

ЪитапІіег, адѵ. = катапе. 
ЬитапІіив, адѵ. [кптаппв] по-человѣ¬ 
чески, свойственно человѣческой при¬ 
родѣ, еі дпіД ііЬі к. ассіДіввеі, если 
бы съ тобою случилось несчастіѳ —, 
если бы ты умеръ. 

Ьшпапив, оф. [кото] 1) человѣческій, 
уііа, допив; Ь) человѣку свойственный, 
еггаге еві кшпапат; с) — человѣкъ, 
роввит іаііі (ошибиться) пі кптаппв; 
2) образованный, гуманный, ласко¬ 
вый, вѣжливый, любезный, кото кп- 
тапіввітпв; Досіив еі к.; к. егдо аіі- 
^иет. 

Ьшп&ііо, Зпів, /. [кпто] погребеніе. 
Ъитѳоіо, Ь [кптесіпв] увлажнватъ, 

орошать. 
Ьитѳоіов оф*. [кшпог] сырой, влаж¬ 
ный. 

Ьшпѳо,-2. быть влажнымъ, сы¬ 
рымъ; рагіср. китепв = аф. влаж¬ 
ный, сырой. 

Ъитѳгив, і, т. верхняя часть рукн по 
изгибъ локтя, обыкп. = плечо, вшгіі- 
пеге а1ідпі<і кшпегів. 

Ъитѳвсо,-в. [китео] становить¬ 
ся влажнымъ, сырѣть. 

Ьшпіййіов, оф*. [детіп. ояп кшпіДив] 
сыроватый. 

Ьшпісіив, адо. [Ьишео] влажный, сы¬ 
рой; зиЬёі. китіДит, і, п. сырое мѣ¬ 
сто. 

ЬшпіГѳг, ёга, ёгшп, оф. [Ъшпог-&го] 
влажный. 

ЬшпШв, е, адо* [Ьптпв] 1) низкій, аг- 
Ьог, типіііо, віаіпга к.; кото к., ч. 
малаго роста; отт. ?овза к. = неглу¬ 
бокій ровъ; 2) ігор. (въ отношеніи 
происхожденія, значенія, важности) 
низкій, простой, маловажный, ни¬ 
чтожный, паіпв рагепііЬав ЬашіИЬая; 
кишіН Іосо огіав, низкаго происхож¬ 
денія; гев к. еі сопіетріа; Ь) (каса¬ 
тельно образа мыслей, расположенія 
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духа) смиренный, покорный: апітшц 
ргесев, или — раболѣпный, малодуш¬ 
ный, низкій, аыепіаіог, апітпя, ога- 
ііо, Ьото; с) (относительно слога) про¬ 
стой, безъ украшеній, обыкновенный, 
огаііо| вегхпо бешіввпа еі Ь.; ѵегба 
Ьшпіііа еі тп1$агіа. 

ЬшпШіая, &іів, /. [Ьптіііа] 1) низкость, 
низость, агЪогшп; Ь) малый ростъ; 2) 
Ргор. низкое состояніе, происхожде¬ 
ніе, Ь. еі оЬаспгііав; беарісеге Ьптііі- 
Шет аіісгушц Ь) незначительность, 
маловажность, гегит; с) смиренность, 
смиреніе, Ь. еі оЪаесгаііо; <Р) униже¬ 
ніе, уничиженіе; тоге апіероиешіа 
Лгіі Ьпіс ЬотШіаіі; е) малодушіе, ни¬ 
зость, теіпа ЬаЬеі Ьптііііаіет. 

Ьптіііівг, шіѵ. [Ьшпіііа] 1) низко; 2) 
униженно, смиренно, раболѣпно. 

Ьшпо, 1. [Ьшппя] погребать, хоронить. 
Ьшпог, бгіа, ж. [Ьшпео] влажность, 

влага, Ь* еі саіог іп согроге; роН. Ь. 
В&ссЬі == вино; Ь. Іасіеоа, молоко. 

Ьшппя, і, /. 1) земля, Ьолша ііцесіа; 
ргоріег Ьшппт ѵоіаге; Ьпті = шіо. 
ва землѣ или на земь: Ьпті ;асбге; 
ргоаіегпеге аіщиет Ь.; Ьшпо = на 
землѣ или съ земли: впг&еге Ьато; 
2) роёі. «= страна, Ь. Рппіса, Шугіса; 
8) Ргор. (роН.) обыкновенное, низкое, 
тііаге Ьптшп. 

НуаоіпІЬпя, і, ж. юноша, страстно лю¬ 
бимый Аполлономъ, по смерти пре¬ 
вращенный въ цвѣтокъ, названный 
его именемъ; ожж. Ну&еіпіЬЬцбгшп, 
л. празднество въ честь Гіацинта. 

Нушіея, <1шп, /. семизвѣздіе, образую¬ 
щее голову Тельца; по преданію до¬ 
чери Атласа. 

Ьуаѳпа, ае,/. гіена. 
ЬуДІпя, і, ж. греческ. слово =г ѵіігшп, 

стекло. 
Нуатрбіів, ів,/ городъ въ Фокидѣ. 
Нуапіѳв, іпт, ж. древнее племя въ 
Віогіи: ожт. Нуапіѳпя, или -ііпв, яг 
а) асЦ. роН. = віотііскій; Ь) виЪві. = 
Асіаеоп, внукъ Кадма, царя віотіЙ- 
скаго. 
Ну&гоіія, ібів, /. рѣка въ Индіи. 
Нуая, апііз, ж. сынъ Атласа, брагъ 
Гіадъ; см. Нуабѳя. 

ЪуЪет-, см. ЫЪогп-. 
НуЫа, ае,/. 1) гора на о-вѣ Сициліи; 

отт. НуЪІаѳшц аф’ц 2) городъ въ 
Сициліи, отт. НуЫепяев, іпт, ж. 
жители г. Г. 

ЬуЪгісІа, см. ЫЬгісіа. 
Нусіаярѳя, ів, ж. рѣка въ Индіи. 
ЬусІга, аѳ, /. гидра, водяная змѣя, 

особл. Лерне&ская гидра, многогла¬ 
вый зйѣй, убитый Геркулесомъ. 

Ьуйгаи1оя,і,ж. гидравлическій органъ. 

ЬуАгЬц ае, /. кувшинъ, кружка. 
Ьусігоріошц оф. страждущій водяною 

болѣзнію. 
Ьусігорв, брів, ж. водяная болѣзнь. 
Нусіпшіит, см. Нусігив. 
Ьуйгив, і, ж. гидра, водяная змѣя, 

виѣЙ. 
Нусігия, ипіів, /. и Нусіпшішп, і, л. 

городъ въ Калабріи. 
Ьуѳтв, -таіія, см. Ыѳтв, еіс. 
Нуіаепя, і, ж. кентавръ, убитый Ата- 

лантою; ожж. Нуіаеия, аф. 
Нуіаа, ае, ж. любимецъ Геркулеса, 
участвовавшій въ походѣ Аргонав¬ 
товъ. 

Ну Иов, і, ж. сынъ Геркулеса. 
Нутѳп, ёпів, ж. и Нутепаепя, і, ж. 

1) Гименей, богъ брака; 2) свадебная 
пѣснь; В) свадьба. 

Нухпѳіііів, і, ж. гора въ Аттикѣ; ожж. 
НутѳШия, оф‘. 

Нураѳра, бгшп, я. городъ въ Лидіи 
ожж. -рёпі, бгшп, ж. жители г. Г. 

Нур&пія, ів, ж. рѣка въ Сарматін, 
нъш. Бугъ. 

Нуравія, ів, = ж. НурЬаяів. 
Нурѣіа, ае, /. городъ въ Ѳессаліи; 

ожж. Нураіаѳш, и -іепяів, е, оф. и 
іиЬві. Нураіаѳі, бгшп, ж. жители 
г. Г. 

ЬурѳгЬ&іоп, і, п. перестановка словъ. 
ЬурегЪбІе, ев, /. гипербола, преувели¬ 

ченіе. 
НурѳгЬбгёі, о гит, ж. Гиперборейцы, 

обитатели сѣверныхъ странъ; ожж. 
НурегЪогеия, оф. гиперборейскій, 
полунощный. 

Нурѳгісіѳя, ів, ж. аеиискіЙ ораторъ, 
современникъ Деиосѳена. 

Нурѳгіоп, бпів, ж. 1) одинъ изъ Ти¬ 
тановъ, сынъ Урана и Геи, отецъ 
Солнца, Луны, Авроры; 2) = богъ 
солнца; Ь) солнце. Отт. НурѳгіопІ- 
(Іѳв, ае, ж. сынъ Гиперіона; Нуре- 
гібпів, Иів,/. дочь Г. = Апгога. 

Нур ѳгпшѳвіга, ае, /. младшая изъ 
Данаидъ, супруга Лянцея; см. Ва- 
паібѳя. 

НурЬаяів, ів, ж. рѣка въ Индіи. 
Ьуробісіавоаіив, і, ж. младшій учи¬ 

тель, учительскій помощникъ. 
Ьуропшѳта, йііа, я. замѣтка, выписка. 
ЬуроІЬёоа, ае,/. залогъ. 
Нурвіруіе, ев, /. дочь Ѳоаса, царя 

лемносскаго; она была изгнана изъ 
государства за спасеніе отца своего 
въ то время, когда всѣ другіе муж¬ 
чины на этомъ островѣ были умерщ¬ 
влены женщинами; ожж. Нурвіру- 
Іёия, оф. 
Нугоапі, бгшп, ж. обитатели Гнрканіи 

(Нутоапіа) персидской провинціи, 
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при Каспійскомъ морѣ; отт. Нут- НугіаоІІвв, ае, т. сынъ Гиртака = 
оапшц и Нугоапіия, оф*. Ківов. 

Нугіе, ев, / городъ м оаеро въ Віотім. Нувіаврѳв, іа, т. отецъ персидскаго 
НугІбйв, еі, ж. отецъ Оріона; отт. царя Дарія: Багіов Нувіаврів (вс. 6- 
Нугіѳшц оф\ Ііив). 

і 
І&ОсЬив, і, ж. прозвище Вакха; отт, 

= богъ вина; ігор. вино. 
ІатЪёшц аф. ямбическій. 
іатЪия, і, ж. 1) ямбъ, стопа * — ; 2) 

= ямбическій стихъ; Ь) стихотворе¬ 
ніе, написанное ямбическ. стихами. 

І&рёіиа, і, титанъ, отецъ Прометея, 
Эпнметея и Атіаса; отт. І&рѳііопІ- 
бев, ае, т. потомокъ Я.; ваіпя Іареіо 
= РготеіЪепв. 

Іарубев, (іпт, т. племя въ Иллирія; 
отт. а) І&рув, у<На, аді. япидскій; 
Ъ) Іарубіа, ае,/. область Япидовъ. 

Іаруаіпв, см. Іарух: 
І&рух, ]г&І8, т. 1) сынъ Дедала, посе¬ 

лившійся въ Япигіи (Іаруріа), обла¬ 
сти южн. Италія; отт. Іарух, Іа- 
руаіив, аді. и Іаруві** (роёі.) = 
Апулія млн Калабрія; 2) сѣверо-за- 
падн. вѣтеръ. 

ІагЬав, ае, т. царь мавританскій, со¬ 
временникъ Энея; отт. І&гЫіа, ае, 
т. потомокъ Я. 

І&гб&пів, і(іІ8, /. дочь Ярдана = Ом- 
Фала. 

ІавІбѳв, ае, т. потомокъ Язія (Іавіод) 
= Раііппгпв. 

І&віов, іі, и Іівіоп, бпія, т. 1) сынъ 
Юпитера, братъ Дардана, любимецъ 
Цереры; 2) отецъ Аталанты. 

Іавоп, бпів, т. 1) сынъ Эзона, царя 
ѳессалійскаго, предводитель Аргонав¬ 
товъ; отт. Іавбпіив, аді. и виШ. 
І&вдпібеа, ае, т. потомокъ Я.; 2) 
тиранъ Ферейскій, въ Ѳессалій. 

і&врів, 1<1ів, /. яшма, драгоцѣнный ка¬ 
мень. 

Іаввшц і, /. городъ въ Карій; отт. 
Іаввіив, оф. и вѵЪві. аіі, бгпш, и 
-вепвев, іпт, т. жители г. Я. 

Іажувев, яшп, т. племя на Дунаѣ, 
близъ Чернаго моря; отт. Іѣкух, 
Уй», «Ф- 

ІЪѳгѳв, гит, (ъЬ%. ІЪег, Йгів), ж. 1) = 
испанцы; отт. а) ІЪѳгав, і, т. рѣка 
Эбро въ Испаніи; Ь) ІЪёгіа, ае, /. 
Испанія; с) ІЪѳгі, 5гпт, т. = ІЪѳ- 
геи; д) ІЪегіопв, и ІЪёгив, аді. ибе¬ 

рійскій, испанскій: ріасія; рааіог Ігі- 
ріех і. = Оегуоп; 2) ІЬёгѳв или ІЪѳ- 
гі, бгпт, т. кавказское племя въ 
области ІЬёгіа. 

ІЪѳгав, см. ІЪѳгѳв, а ид. 
ІЫ, адѵ. 1) тамъ, ІЫ іоі; 2) = тогда, ГЫ 

іга еві впрргевва; Ь) въ этомъ, въ 
этомъ дѣлѣ, ІЬІ рессаѵі; іЬі шгепіп- 
іет впат ехегспіі (= іп ііи геЬпв). 

ІЪІ-бѳт, адѵ. 1) тамъ же, въ томъ же 
мѣстѣ, і. Гпепші аііі; 2) = при этомъ 
же, при томъ же случаѣ. 

іЪІв, і<1І8,/. ибисъ (птица) въ Египтѣ, 
посвященный Изидѣ. 

ІЫиошп, см. ЫЫвошп. 
ІЪгісіа, см. ЫЪгіба. 
ІЪуоив, і, т. греческій лирическій по¬ 

этъ, живш. въ в стол, до Р. X. 
1. Іоѣгішц іі, т. сынъ Эб&ла, царя 

спартанскаго, отецъ Пенелопы, су¬ 
пруги Улисса; отт. а) ІоагібіІв, нШ, 
и Іо&гів, Ыів, /. дочь И. = Репеіоре; 
5) ІоагібіІа, іаів, аді. /• 

2. Іовгіия, аді. см. Іоагши 
Іо&гив, і, т, 1) сынъ Дедала^ 2) аѳиня¬ 
нинъ, современникъ Пандюна. Опт, 
Ісагіив, аді. таге Ісагіпт, м. И ка¬ 
рійское (въ к-ое упалъ Икаръ, сынъ 
Дедала). 

ІООІГОО, СМ. ІІОІГОО. 

Іоёіоѳ, і. т. братъ Морфея. 
Іоѳпі, бгит, т. народъ въ Британія. 
іоЬпешпоп, бпів, т. Фараонова мышь 
Іоо, Ісі, ісішп, 8. 1) ударять, поражать, 

ісіпв Іарісіе, Гиітіпѳ (е соеіо), іеіо, 
пораженный, раненый или убитый 
камнемъ, молніею е(с.; Ь) ігор. ісіпв, 
пораженный, озадаченный, смущен¬ 
ный, теіи, поѵа ге, сопвсіепіій; 2) 
ісеге Гоесіпв = заключить союзъ. 

Іобпіит, іі, п. городъ въ Лякаоніи, 
въ М. Азіи. 

Іоіия, рагіср. и. ісо. 
іоіив, ня, т. [ісо] 1) удареніе, ударъ; 

ісіпв весигів, ударъ топоромъ; роН. 
ісі а 8 реппагпт, аіагшп = размахъ 
крыльевъ; ігор. і. саіатііаііа, Гогіа- 
пае (ударъ); ѵоіиріав поп ЬаЬеі ісішп. 
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не производитъ сильнаго впечатлѣ¬ 
нія; Ь) уколъ, ужаленіе, і. аегрепіія: 
с) 0і муэѣкѣ: біеніе такта, тактъ; 2) 
0і я$. 0О0НН. напоръ, натискъ, ударъ, 
ипо ісіи сопіепгіеге; ісіи ргіто; Ь) Ьо- 
яіея ѵепіипі (4апіог) виЬ ісіит, непр. 
приближаются на столько, что можно 
атаковать ихъ, подходятъ подъ вы¬ 
стрѣлъ; отт. Ьос еяі аиЪ ісіи пояіго 
ровііит, это въ наше! власти; еаае 
япЪ ісіи (ехіга ісіпті быть въ опас¬ 
ности (внѣ опасности). 
Иа, ае, /. 1) гора въ Троадѣ; опт. 
І4аѳив, оф. роіі. = троянскій, па- 
ѵея Ігіаеае; рааіог I. = Рагія; 2) гора 
на островѣ Критѣ; опия. Ыаеии, аф. 

І<Шіѳ, ея, /. проавище Венеры, ем. 
ІАаНпгп 

ісШІшр, іі, п. мысъ и городъ на о-вѣ 
Кипрѣ, съ храмомъ Венеры; отт. 
Ід&Ііив, оф. аяігшп 14. авѣяда Ве- 
■ера. 

І4оігоо, адп. потому, по той причинѣ. 
І4ѳ, ея, роН. = 14а. 
146а, ае, /. образъ, идея. 
І4ѳш, е&4ет, І4ет, ргоп. йетопзіг. Гія- 

4ет] 1) тотъ же, та же, то же; Ьіс 
Мет, этотъ самый; !4ет іііе, тотъ 
самый; ппо ео4етдиѳ іетроге, въ 
одно и тоже время; 2) г также, рав¬ 
нымъ образомъ или притомъ, впа- 
▼ііаітив еі і4ет Гасіііітия; яаігарет 
ешгіепщпе ренегат гедія; сегііввппі 
іібепщпе асеггіті; 8) отт. еі4ет. 
аіѵ. по той же дорогѣ, тамъ же; Ь) 
еб4ет, адіе. туда же. 

ібедіісіеххц аіе. неоднократно, много 
разъ. 

14ѳо, о4е. потому, по той причинѣ. 
І4І6І&, ае, т. несвѣдущій. 
ІДтоп, бпія, т. отецъ Арахны; отт. 
І4т6піпв, аф. 

і4о1оп, і, п. призракъ. 
ИотёпётІв, еі, т. сынъ Девкаліона, 
царя критскаго; одинъ изъ героевъ 
троянской войны. 

146пее, а&о. [і4опепя] надлежащимъ 
образомъ. 

ібопёод, оф. 1) удобный, надлежащій, 
приличный, Іоспа, іетрия, тегЬа; 2) 
способный, і. а4 а1щш4; 8) достой¬ 
ный, приличный, гея ібопеа, 4е чпа 
Чааетаіиг; Ьаеііі регяопа шіЬі і4опеа 
тіяа еяі, циае —; 4) дѣльный, хоро¬ 
шій, надежный, Ьотіпея і4опеі; ітре- 
гаіог, аисіог і4. 

І4йтѳ, ея, и І4птеа, ае, /. область 
Палестины: отт. Ійшп&ѳив, оф. 
Ииа, ишп,/ иды. 15-ое число Марта, 
Мая, Іюля и Октября, м 18-ое ч. про¬ 
чихъ мѣсяцевъ; Ьаес ясгІряі І4іЬпя 
ОеіоЬгіЪия. 

Ійуіа, ае, /. мать Меден. 
ійуШит, іі, небольшое стихотворе¬ 
ніе, особл. пастушеское, идиллія. 

ВДІНшп, іі, п. небольшой островъ близъ 
берега Этруріи. 

івііиг, соф. и такъ, слѣдовательно, 
івп&гтш, оф. [іп-^пагия] 1) незнающій, 
несвѣдущій, поп зонте і&пагі, тиііов 
беев —, мы очень хорошо внаемъ, 
что—; 2)ра*0. незнакомый, неизвѣст¬ 
ный, ге$іо ЪовІіЪиѳ іртага. 

4раатву аЛѵ. [і^патпя] 1) вяло, безъ 
энергіи; 2) трусливо, малодушно, 

івп&уіа, ае,/. [і#паѵив] 1) вялость, не¬ 
достатокъ энергіи, бездѣйствіе, во- 
сог4іа еі і.; 2) трусливость, малоду¬ 
шіе, ідоатіа еяі содігагіа Гогіііо4іоі. 

ІЯпаѵІіег, оАл. = іртате. 
1#пДтшц оф. [ш-#патия, паѵпя] 1) вя¬ 

лый, безжизненный, лѣнивый, Ьото; 
2) трусливый, малодушный, тііев, Ьо- 
віія; 8) безплодный, безполезный, ве¬ 
шня, тога; 4) лишающій живости, 
располагающій къ бездѣйствію, йгі- 
&08, аеяіоя. 

ідоеиоо,-8. [і$пів] загораться; 
ігор. воспламеняться, 

івпёии, оф. [і&пів] 1) огненный, яі4ега; 
Ь) ігор. пламенный, пылкій, Ьопю; 2) 

іртіойішц і, т. [<&т»п. отъ і^пія] 1) 
огонёкъ; 2) ігор. искра, начало, осно¬ 
ваніе, ѵігіпішп і&тсо1і еі яетіпа; і$- 
пісиіі а паіога 4аіі. 

і$пІГѳг, бга, ёгит, оф. [і^пія-Гего] но¬ 
сящій огонь, огненный. 

івпІ&ёпа, ае, т. [і^лія-допо] въ огнѣ 
рожденный, прозвище Вакха. 

ІвпІ-рѳв, 84ія, аф. имѣющій огненныя 
ноги; роіі. чрезвычайно быстрый. 

і&пі-рдіепи, іія, аф. владыка огня = 
Вулканъ. 

Івпіи, ія, т. 1) огонь; оопсіреге і^пеш, 
загорѣться; і^пет іпіегге, впЪрсеге 
(аіісиі геі) зажечь, поджечь; Ъ) роіі. 
о небесныхъ тѣлахъ = солнце, звѣз¬ 
ды ши молнія, яі4егеі даея; Іола 
іпіег і^пея тіпогея; с) = огненный 
цвѣтъ, огненный блескъ; 2) ігор. 
пылъ, пламя (любви, гнѣва, вдохно¬ 
венія) особл. горячая любовь, и роіі. 
предметъ любви: 1. тепе. 

І&поЫШ, е, аф. [іп-поЪіІів] 1) незнат¬ 
ный, неизвѣстный, іатіііа; особл. =г 
низкаго происхожденія, простой, Ьо¬ 
то; 2) незначительный, сіѵііая, оррі- 
4шп. 

івпоЪШіав, Ііія, /. [і^поЪііія] неиз¬ 
вѣстность, незнатность, незначитель¬ 
ность, особл. = низкое происхожде¬ 
ніе. 



260 І^поЫіиег 

КдооЫШег, аЛѵ. [іртоѣііів] н ©замѣча¬ 
тельно, посредственно. 

івпотіпіа, ае, /. [ід-потеп] лишеніе 
честнаго имени, безчестіе; і#поті- 
піат аіісаі ігдип^еге, іпіегге, лишить 

кого честнаго имени, обезчестить 
кого; поіаге аіщиет і^потіпій, іпа- 
геге аіісаі іртошіпіат, клеймить кого 
поворомъ; і^пошіоіат Ь&Ьеге, ос¬ 
таться къ стыду; рег іртотіпіат = 
аЛѵ. постыднымъ образомъ, съ без¬ 
честіемъ. 

ІЗпотіпібвѳ, аЛѵ. [і^потідіоѳив] съ 
безчестіемъ, позорно. 

івпошіпіовив, оф. [деловита] по¬ 

стыдный, позорный. 
І^погаЬШн, е, оф. [ідпого] невѣдо¬ 
мый, неизвѣстный. 

і^погапііа, ае,/. [і^пого] незнаніе, не- 
вѣдѣиіе, неопытность, гегиш Ъопа- 
гию; Ьос еаі тахіпшш і#погапІіае 
таіит. 

івпог&ііо, боіѳ, /. [і^пого] незнаніе, 
іиіигогит таіогпт. 

ІЗПого, 1. [і&пагив] не 8нать, саиват; 
івпогаіиг, его не знаютъ; поп і^пого, 
я очень хороіпо знаю; рсигіср. іртога- 
іов = а) неузнанный, непрммѣчен- 
ный, і. еѵааіі, Ь) неизвѣстный, ага. 

і&повсо, пбѵі, біпш, 3. [іп-ловсо, не 
знать, ве хотѣть знать] прощать, 
аіісиі аіщпіб, аіісаі геі. 

івпбідів, рагіср. и. і$по8со. 
і&пбіав, аф\ [іп-поіав] 1) незнакомый, 

неизвѣстный, Ьошо, іосиа; 2) {рѣдко) 
асііѵ. незнающій, несвѣдущій, і^поіі 
сопІетпеЬапІ; а1і^иі<1 ідпоііа лоіит 
іасеге. 

ІЯйѵіиш, іі, п, городъ въ Умбріи, 
отт. Іртуіпі, огаш, и -тіпЗДев, Іиш, 
т. жители г. И. 

ііе, ів, п. обыкн. ріигаі. ііія, іат, брюш¬ 
ная полость = животъ, кишки, вну¬ 
тренности; іііа <1асеге=едва тащить¬ 
ся, пыхтѣть. 

Пѳгоаопепвѳв, іиш, т. народъ на во¬ 
стокѣ Испаніи. 

Пѳгда, ае, /. городъ въ сѣверо-восточ. 
Испаши; отт. Пѳг<1ѳпвѳв, іиш, т. 
жители г. И. 

Пѳгдёіев, ит, т. народъ въ сѣверо- 
восгоч. Испаніи. 

ііѳх, ісіб, /. родъ дуба съ колючими 
листьями, каменный дубъ. 

іііа, іиш, см. ііѳ. 
Ша, Шаепа, ПІайѳв, Шав, см. Шоп. 
ШоеЪ, айѵ. [іге-іісеі] 1) ступай, сту¬ 
пайте, кончено, асіпт еаі, ііісеіі 2) 
= немедленно, тотчасъ, ііісеі іл та¬ 
гов Юіа біасиітііиг игЪе. 
Шоо, аЛѵ. см. Шіоо. 
Шѳпвѳв, іат, т. см. Шоп, I, 4. и Ш. 

Ше 

Шелепе и Ш*пшц аф\ [ііех] дубовый. 
Иіоп или ІПшп, іі, п. и Шов, /. I. 
роёі. = Тгсда; отт. 1) Шасшц оф. 
с&гтеп I. Иліада; 2) Шав, йбіа,/. = 
а) троянка; Ь) Иліада; ігор. множе¬ 
ство, іапіа шаіогиш Шав; 3) Иіігіев, 
ае, тл. троянецъ (Ганимедъ); 4) Шеп- 
вів, іа, аф. отт. виЬві. Шѳпвѳв, ішп, 
т. троянцы; б) Шив, оф. = троян¬ 
скій; отт. виЬві. Ша, ае,/. троянка 
особ л. Рея Сильвія, мать Ромула и 
Рема, отт. Пі&сіѳв, ае, т. Рому ль 
нли Ремъ (Шабае Ггаігез); П. городъ 
въ Македоніи; Ш. г. на о-вѣ Сардиніи; 
отт. Шѳпвѳв, іиш, т. жители этого г. 
Шопа, ае,.и -пе, ев,/. 1) дочь Пріена 
и Гекубы; 2) комедія Пакувія; роН. 
Піопат ебогтіге, проспать роль И. 

Пібпёйв, еі, т. сынъ Ніобы; 2) троя¬ 
нецъ. 
Шов, Шов, см. Шоп. 
ПіШуіа, ае,/ богиня родовъ. 
ТНііттѵ см. Шоп. 
І11&, іііас, см. Ше, 2. 
ШаЪѳГаоШв,оф. непотрясенный, твер¬ 
дый, непоколебимый. 

ІІ-ІаЬог, Іарвиа а., 3. Лерон. 1) впадать; 
ігор. і. ід апітов, производить впе¬ 
чатлѣніе на душу; 2) обрушиваться, 
еі Ігасіив іІІаЬіІиг огЬіа. 

11-ІаЬогаіив, оф. необработанный. 
ІІ-ІаЬого, 1. трудиться, аіісаі геі, надъ 
чѣмъ. 
Шао, аЛѵ. см. Шѳ, 2. 
ІІ-Іаоеввібав, аф. нераздраженный, не¬ 

тронутый. 
ІІ-ІаегітаЪШв, е, оф*. 1) неоплакан¬ 

ный; 2) равнодушный къ слезамъ, 
неумолимый, Ріиіо. 

11-ІаогІто, 1. и -тог, 1. Лероѣ. 1) про¬ 
ливать слезы, оплакивать, тогіі аіі- 
сфоа, еггогі; і. #аи<1іо (аЫаі.) пла¬ 
кать отъ радости; 2) роёі. (а предм. 
неодуш.) течь каплями, сочиться. 

І1-1аѳвия, аф. неповрежденный, невре¬ 
димый. 

11-ІаѳІаЬШв, е, оф. нерадостный, пе¬ 
чальный. 
Шарвоа, рагіср. и. ШаЬог. 
Шедпео, 1. [ш-^иеоз] запутывать. 
Шаіив, = іпіаіиа, см. іпГего. 
іі-іаисій^ав, аф. непохвальный, без¬ 
славный. 
Шапіпв, см. Шоіив. 
Шѳ, а, ші, ргоп. Летопвіг. 1) тотъ, та, 

то; ех іііо (іетроге) съ того времени; 
Ше І4еш, тотъ самый; Ь) = онъ, а, о; 
с) = вышеупомянутый или всѣмъ из¬ 
вѣстный, знаменитый, Іевіиій ІІІЙ ехі- 
Ііо бесет аппогит тиіі&іив еаі; Ше 
Саіо; Ме4еа іііа; 2) оттуда І1ІЙ, Шас, 
аЛѵ. тамъ или туда; б) Шо, аЛю. туда. 
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еобет іііо, туда же; с) Шіс; адѵ. тамъ, 
въ томъ мѣстѣ; д) ііііпс, адѵ. оттуда; 
е) Шпс, адѵ. туда; ігор. і. іасеге, дер¬ 
жаться той же стороны. 
ШесеЪга, ае, /. [іііісіо] приманка, 
прельщеніе. 
Шесѣив, рагіср. и. іііісіо. 
іі-іѳеіив, аф. ро& нечитанный. 
Шѳрісіѳ, адѵ. [іііерібив] некрасиво, не¬ 

лѣпо. 
Д-1ѳр1<ішц аф. некрасивый, нелѣпый, 
грубый. 

ІШЪаіив, аф. [іп-ІіЬо] нетронутый, 
неуменьшенный, невредимый. 

іЫІЬегаІів, е, аф. 1) неблагородный, 
неодолжнтельныЙ, низкій; 2) мелоч¬ 
ной, слишкомъ скупой; Ь) скудный. 
ШіЬѳгаШав, Біів, /. [ШіЪегаІів] небла¬ 
городство, низость, особл. скряжни¬ 
чество. 
ШіЬѳгаШег, адѵ. [ШіЪегаІіз] 1) небла¬ 
городно, низко; 2) слиткомъ скупо, 
скудно. 
Шіо, адѵ. см,. Ше, 2. с. 
Шіоѳі, см. ііісеі. 
ІШоІо, Іехі, Іесішп, 3. [іп-іасіо] прн- 
■анивать, вовлекать, соблазнять. 
Шіоііаіог, бгія, т. [іп-іісііог] мнимый 
покупатель, только набивающій дѣ¬ 
ну, наддатчикъ. 

Д-Ііоійів, аф. непозволенный. 
Шіео, адѵ. [іп-іосо] тотчасъ, немед¬ 
ленно. 
Шідо, Іві, Ізшп, 3. Гіп-Іаейо] ударять; 

I аііспі геі, іп (аа) аіідшй, ударитъ 
обо что-н. 

Д-Ц&0, 1. 1) привязывать, і. шалив рові 
Іегдит, связать рукн назадъ; Ь) при¬ 
крѣплять, етЫѳтаІа іп роспіів; 2) 
ігор. совокуплять, соединять, і. отпев 
Іерогев іп іііо огаііопів денете; Ь) свя¬ 
зывать, пшШв рідеогіЪиѳ іПідеіив; с) 
запутывать, впутывать, Шідегі Ъеііо; 
Шідеіив апдевіів бівриіаІіоліЬив; отт. 
Ш. = мѣшать, задерживать: іШдеіив 
ргаебй; д) (Гас.) іііідеге ѵепепо = 
отравить. 
Шіхп, адѵ. =• ііііпс, см. Ше, 2. д. 
ІШтІв, е, аф. [іп-1ітив] безтинный, 
чистый. 
Шіпѳ, адѵ. см. Ше, 2. д. 
Іі-Ипо, Ібѵі, Шит, 8. 1) наназывать. 

аіідшй аііспі геі, что на — ; і. аіщиіа 
аіциа ге, об-вымазать что чѣмъ-н.; 
Шііия Гисо, нарумяненный, подкра¬ 
шенный; 2) і. аіідиіб геі аііспі, нало¬ 
жить что-н. на — = покрыть что 
чѣмъ-н.: і. піѵет адеів, аппіт ѵевіі- 
ѣив. 

Д-ІІдиеГаеІив, аф. растопленный; 
жидкій. 

ІШвив, ралгіер. и. Шійо. 

Ц-Шег&іпв, аф. 1) необразованный, 
неученый, Ьото; 2) неискусный, не¬ 
складный, Іііегае. 

іІШив, рагіср. м. Шіпо. 
Шо, адѵ. см. Ше, 2. Ъ. 
ІІ-ІоШв, и іЫаиіпа. оф. 1) немытый, 
нечистый, шапив; 2) не смытый, вшіог. 
Шшэ, адѵ. см. Ше, 2. е. 
іі-іиоѳвоо, іпхі, — 8. становиться свѣт¬ 

лымъ, засіять; Шее і. и ітрегв. іііи- 
сезсіі, свѣтаетъ. 

11-ІШІо, Іиві, Іивит, 3. 1) насмѣхаться, 
издѣваться надъ —, і. аіісиі геі, аіі- 

(іп) аіщиет; 2) роП. забавлять¬ 
ся, шутить, геі аіісиі (съ) чѣмъ; отт. 
і. сЬаіЧів, шутя набросать, написать 
на —; ѵевіів іііпва в иго, пл. слегка, 
мѣстами протканное золотомъ; 3) = 
шутя или пренебрегая портить, гу¬ 
бить, саргеае і. Ггопбі; раепе іііиві 
ѵііаш бііае; і. ресипіае, глупо расто¬ 
чать деньги. 
Шитіп&іе, ад#, [іііитіпо] украшенно. 
Шшпіпо, 1. [іп-іитеп] 1) освѣщать, 

озарять; 2) ігор. сообщать свѣтъ, 
придавать блескъ; Ь) украшать. 
Щцрів, е, оф. [іп-іппа] безлунный. 
Шигдауопепвев, іпш, т. народъ на 

востокѣ Испаніи; отт. Шигдоѵо- 
пѳпвів, е, аф. 
Шйвіо, опія, /. [Шибо] осмѣиваніе, 
иронія. 
ШивйгаНо, бпів, /. [іііияіго] живое 
описаніе, изображеніе. 
ШивЬгів, е, оф. [іп-іих] 1) свѣтлый, 
пох, ботіеііішп; 2) ігор. ясный, яв¬ 
ный, ехровіііо, ехетріит; Ьаес випі 
сегіа еі іііивігіа; Ь) значительный, 
важный, замѣчательный, саива, гев; 
с) знаменитый, славный, знатный, ога- 
іог, пошеп; іііивігі Іосо паіив. 
Шивіхішц адѵ. сотраг. [Шивігія] яс¬ 

нѣе, явнѣе. 
Шивіго, 1* [іііиѳігів] 1) освѣщать, воі 

отпіа і.; 2) ігор. проливать свѣтъ^а) 
обнаруживать, приводить въ извѣст¬ 
ность, сопвіііа; Ь) объяснять, рЫ- 
ІоворЬіат ѵеіегет, щя оЪвспгит; с) 
украшать, огаііопет; д) прославлять, 
і. іатіііат іиат; і. аіщиіб Моей, ѵег- 
віЬиз = воспѣвать. 
Шивив, рагіср. м. іііибо. 
Шйтіев, Ф, /. [іп-іио] 1) грязь, нечи¬ 

стота, іііиѵіе оЪяііпя; біга і.; і. ас вдиа- 
Іог; 2) разлитіе, а^иагит; Ь) сопсгсі. 
разлившаяся вода. 
Шугіі, бгит, т. племя въ нын. Далма¬ 

ціи и Албаніи; отт. а) Ніугіив, П- 
Іугіоив, аф.; Ь) Ніугіа, ае, /. и Шу- 
гіоит, і. п. область И.; с) Іііугів, 
І(іІ8, оф*. /ет. д. 

Ііоіае, агит, см. Нѳідіаѳ. 
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Пия, і, т. 1) сынъ Трос&, царя троян* 
ск&го; 2) = Іиіив, прозвище Асканія. 

Нѵа, ае, /. островъ на западъ отъ 
Этруріи, нын. Эльба. 

Іт&оЫьга, ае, /. городъ на восточн. 
берегу Сициліи; отт. ІтасЬагѳпвів, 
е, аф. и ІтаоЬагепвѳв, іит, т. жи¬ 
тели г1 И. 

іт&біп&гіиву аф. [іта#о] воображае¬ 
мый, мнимый. 

іта&іпа1іо, опіа, /. [іта^іпог] вообра¬ 
женіе, представленіе, 

ітавтог, 1. Дероп. [іта#о] вообра¬ 
жать, представлять себѣ. 

іт&$о, тіа, /. 1) изображеніе, I ех 
аеге; і. бсіа, статуя или бюстъ; і. 
рісіа, картина, портретъ: роёі. іта#о 
(уосів) = эхо; Ь) іта#тев (таз'огшп) 
изображенія предковъ, восковые пор¬ 
треты предковъ въ домахъ знатныхъ 
(поѣіііит); отт. поп ЬаЪеі іта$тез, 
у него нѣтъ предковъ, занимавшихъ 
высшія должности; с) ігор. изобра¬ 
женіе, описаніе, картина, і. іетро- 
гіш теогат; і. сопвиеіабіпів аЦае 
ѵііае; 2) образъ, Тигпі; Ь) тѣнь, при¬ 
зракъ, шШат іта&іпст геірпЫісае 
геіідиегипі; і. Сгеивае; і. посіів, вотлі, 
сновндѣніе; с) видъ, бесеріив іта$іпе 
бесогіа, расіа; 3) ігор. представленіе, 
понятіе, идея, тетогіа еі іт. Зсіріо- 
пів (деп. об/); іта^рпеа ехігіпаеспв іп 
апітоа повігоѳ іггптрппі. 

ІшЪеоІІШ&в, аіів,/. [ітЬесіІІиа] 1) сла¬ 
бость, безсиліе, согрогіа; і. еі Ігадііі- 
Іав #епегіз Ьшпапц і ѵаіеіибішв, сла¬ 
бость здоровья, болѣзненность; і. та- 
Іегіае (= непрочность); 2) слабоуміе. 

ітЬеоіІііив, аДѵ. сотраг. [ітЬесіІІиз] 
слишкомъ слабо, безъ энергіи. 

ітЪѳсіПив, (рѣдко -іШа, е) аф. сла¬ 
бый, безсильный. 

ІтЬѳШву е, аф. [іп-ЬеІІит] невоин- 
ствеиный, неспособный къ войнѣ, іт- 
ЪеІІев Іітібідие; отт. = а) мирный, 
Іуга, аппиа; Ь) слабый, безсильный, 
Тагепіит, Іеіит. 

ітЪѳг, Ьгіа, т. 1) сильный дождь, про¬ 
ливной дождь, егаі і. тахітив; і. 1а- 
рісіпт, паденіе камней, каменный 
дождь; роёі. і. Іеггепа, і. Іеіогит = 
туча стрѣлъ; 2) роёі. = дождевая ту¬ 
ча, саегиіепа і. посіет Ъіетепщие Ге- 
гспв; Ь) дождевая вода, сіаіегпае вег- 
ѵапбів ітЬгіЪив; е) потокъ слёзъ. 

ІтЬѳгЬів, е, аф. [іп-ЬагЪа] безбородый. 
ітЬегЬив, аф. = ітЪегЬів. 
іт-ЪІЪо, ЬіЬі, — 8. 1) всасывать, вби¬ 

рать въ себя; 2) чаще ігор. а) усвои- 
в&ть, запечатлѣвать, оріпіопет, аіі- 
диіб апіто; Ь) вознамѣриваться: і. еоѳ 
гесопсіііаге. 

ішЪгѳх, ісів, /. (рѣдко т.) [ітЬег] 
желобчатая черепица, черепица съ 
желобкомъ (для стока дождевой 
воды). 

ітЬгіГег, ёга, ёгит, аф. [ітЪег-Гего] 
приносящій дождь, дождливый. 

ІтЬгов, і,/. островъ близъ берега Ѳра¬ 
кіи; отт. ІтЪгіив, аф. 

ішЬио, аі, Шит, 8. 1) напитывать, аіі- 
диіб аііциа ге; ѵевііз ітЬпіа вап&оіпе, 
пл., обагренное кровью, окровавлен¬ 
ное; 2) ігор. напитывать, исполнять, 
апітоа аііциа ге, аііциет абтігаііопе; 
Ьеііит о біо ітЬиіит; ітЬиіив аирег- 
вііііопе; Ь) заражать, запятныватц 
аіщиет ѵііііа, ітЬиіив тасиіѣ всеіегія; 
ітЬиіив Ьас сгибеіііаіе, Ьос всеіеге; 
с) пріучать, і. восіов аб оГбсіа Іертлц 
і. аііциет сааІгепаіЬив аіірепбііа; іт¬ 
Ьиіив сегіатіпіЬив р1еЬе]іа, привык¬ 
шій къ — ; отт. ітЬиіив біаіесйсіа, 
1іІегіз=ознакомившіЙся съ діалекти¬ 
кою, съ литературою; 3) і. аіщшб, 
испытывать, пробовать: ішЬпе орав 
іи от. 

ІтіІаЫІія, е, аф. [ітііог] подражаѳ- 
мый. 

ітііатѳп, тіа, п. м Ітііатѳпішп, і, 
п. (ітііог] подражаніе, копія. 

ітіШіо, опіа,/. [ітііог] подражаніе, 
ітіі&іог, бгіа, т. [ітііог] подражатель, 
ітііаігіх, ісів,/. [ітііог] подражатель¬ 

ница. 
ітііог, 1. Дероп. 1) подражать, аіщпет, 

а1І4иісі, кому, чему; 2) = изображать, 
представлять, і. аіцпіб репісіііо, 
кистью; Ь) выражать, риІсЬпІабіпет 
аіісіцив; 3) (роеі.) і. аіщиіб аіщиа ге, 
замѣнить что чѣмъ-н.: і. Іеггшп ви- 
біЬив = иіі вибіЪив рго Іегго. 

ітІІив, аДѵ. [ітиз, см. іпіегиз] въ осно¬ 
ваніи, съ основанія, 

іт-тасіѳвоо, биі, — 8. становиться 
мокрымъ, влажнымъ. 

Іхшп&пѳ, и -шіег, аДѵ. [ітшапів] чрез¬ 
вычайно, ужасно. 

іттапів, е, аф. 1) необыкновенно ве¬ 
ликій, преогромный, росиіат, ргаеба, 
аѵагіііа; Ь) необыкновенный, удиви¬ 
тельный, асіа Негсиііа; 2) страшный, 
ужасный, свирѣпый, лютый, Ьото, 
Іасіппа, $епв. 

іттапііав, аіів,/. [іттапів] 1) огром¬ 
ность, чрезмѣрность, ужасность, ѵі- 
Ііогиш; 2) свирѣпство, лютость, без¬ 
человѣчіе, яепііз. 

іт-тапниѳіив, аф. необузданный, ди¬ 
кій. 

іт-таіигііав, аіів, /. [іттаіигив] 1) 
незрѣлость, неспѣлость; 2) ігор. то¬ 
ропливость, неумѣстная поспѣш¬ 
ность. 
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іт-т&ійгив, аф. 1) незрѣлый, неспѣ¬ 
лый, ріпіт; 2) Ігор. преждевремен¬ 
ный, тоге, 

1т-те<11о&ЬШв, ѳ, аф. неизлечн- 
мы!. 

Іт-тётог, аф. 1) непомнящій, забы¬ 
вающій, Ъепейсіі; 2) недумающій (о), 
(Шйсиііаіит, регісиіі.^ 

Іт-тетогаЪив, оф. неупомянутый, 
неразсказанный. 

іттѳпвііан, Кіів, /. [іттепяпа] неиз¬ 
мѣримость, безмѣрность. 

іттпепяив, аф. [іп-теііог] 1) неизмѣ¬ 
римый, таге; 2) огромный, необыкно¬ 
венный, і. ропбпа аигі; отт. а) еиЬеі. 
іттепвшп, і, п. неизмѣримость, огром¬ 
ность; іттепяшп Іосі, огромное, не¬ 
измѣримое пространство; і. аШіпбі- 
пія, ужасная глубина; Ь) аб (іп) іт- 
тепаат ши іштепаит = а<іѵ. без¬ 
мѣрно, необыкновенно, чрезвычайно 
сильно, аидеге аб іт.; агбеі іп і.; і. 
сгеасеге. 

Іт-тёгѳпв, аф. незаслужявающій, не¬ 
винный. 

іттѳгепіег, асіѵ. [іттегепа] незаслу¬ 
женно, невинно. 

іт-тѳг^о, тегві, апт, 8. 1) опускать 
въ —, погружать, аііцшб іп ачпат; 
іттегвпз іп бптеп; 2) і. ее и іттег#і, 
углубиться, забраться, іп тебіат соп- 
еіопет; ігор. і. ее іп сопаиеіпбіпет 
аіісіуив = подбиться къ кому. 

іт-тѳгііо, айѵ. незаслуженнымъ обра¬ 
зомъ, невинно, несправедливо, шш і. 
= по всей справедливости. 

Іхп-тѳгііия» аф. 1) роёі. незаслужив¬ 

шій, тогі; 2) безвинный, невиновный, 
невинный, депа; 8) незаслуженный, 
Іапа. 

іттѳгваЪШв, е, аф. [іп-тег$о] нвпо- 
грузнмый, отт. роёі. = непоколеби¬ 
мый, твердый (въ несчастій). 

Іштѳгнив, рагкр. и. іттег^о. 
іт-теі&іив, аф*. неизмѣренный. 
іт-ті^го, 1. вселяться, вступать, іп 

Іоспт аііеішт, аіщио. 
Іт-тхпео, — — 2.1) выдаваться, скло¬ 
няться, возвышаться надъ — , соеішп 
іштіпепа огЬі; агѣог і. апіго (нависло 
надъ); Іапй іттіпепіе, при лунномъ 
свѣтѣ; ішппіиа іштіпепа тоепІЬпа, 
холмъ, возвышающійся у самыхъ 
стѣнъ; Ъ) = прилежать къ — ; сагсег 
шшіпеі Того; агх і. шагі; е) і. аіісиі 
(&8ІепІі), слѣдовать 8а кѣмъ по пя¬ 
тамъ, гнаться за кѣмъ; 2) Ігор. пред¬ 
стоять, поп ѵібеге ^аае іштіпе&пЦ Ь) 
угрожать, Р&гШ ішшіпепЬ Сііісіае; 
регісиішп і. аіісиі; с) і. іп аІЦиіб, 
аіісиі геі, домогаться, добиваться че¬ 
го: іа і. іп Гогіипаа повігаа, і. роіеаіа- 

іі; і. іп оссааіопеш ехегсііия орргі- 
шепбі. 

іт-шіпио, тіпиі, тіпиіат, 8. 1) 
уменьшать, убавлять, сокращать, со- 
ріаа, Іешриа, ѵегЬа; 2) ігор. ослаблять, 
обезсиливать, согрпа оііо, гетрпЫі- 
сат; &) нарушать, ^8, оНісшш; е) 
вредить, губить, аисіогііаіеш аіісіуив; 
і. КиГиш; і. расеш ВосЬі (воспрепят¬ 
ствовать. 

іпипіпйііо, бпіз, /. [ішшіппо] умень¬ 
шеніе, умаленіе, шаіогаш, бі^піШів; 
і. егітіпів, опроверженіе — ; і. согро- 
гів — изувѣченіе, искаженіе т. 

Іт-тівсѳо, тіасиі, тіхіит (тіаіит), 2. 
вмѣшивать, примѣшивать, аІІ4аіб аіі¬ 
сиі геі; роёі. і. шалив шапіЬпа, сра¬ 
жаться; ігор. і. ее, ітшівсегі (соііо- 
^шІ8, Ьеііо) вмѣшаться, пуститься, 
вступить въ —. 

іт-тівѳг&ЪШв, е, аф. невозбужд&ю- 
щій сожалѣнія, неоплакиваемыЙ. 

іт-шівѳгіоогв, бі&, аф. немилосер¬ 
дый, безжалостный. 

ІШШІ88ІО, опіа, / произращеніе, до¬ 
пущеніе расти, срави. ішшіііо, 5. 

іттіввиа, рагкр. м. іттіио. 
іт-тШв, е, аф. (немягкій) 1) незрѣ¬ 

лый = горькій, кислый, Ггисіав, ига; 
2) {чаще) Ігор. суровый, жестокій, 
Ьошо паіигй еі тогіЬиа іттШа; і. іу- 
гапппа, т&пб&іит; роёі. &г& і. алтарь, 
гдѣ приносили въ жертву людей. 

іт-тіНо, шіаі, тіааит, 8, 1) пускать 
куда, отправлять, посылать, і. аегтоа 
іп Іесіа поаіга, кіабіаіогеа іп ^огпш, 
тііііеа іп аіаііопеа; і. адпат, і. таге 
іп вресиз, провести —; ігор. і. аіщиеш 
іп Ъопа, ввести кого во владѣніе имѣ¬ 
ніемъ; 2) пускать, бросать, рііа ід Ьо- 
аіеа; і. аіщиіб іп ипбав, іп вшпеп, 
опустить или брать въ —; ітшіііе- 
ге ае (іп тебіов Ьоаіеа) и роёі. іттіііі 
(ппбіа) броситься; 8) напускать, сапеа; 
отт. = подсылать, наущать, ешп а 
Сісегопе ітшіавиш бісеЬ&пі, говорили, 
что онъ подосланъ Цицерономъ; іп- 
ІегГесіі епт іттіаао ігіЪипо тіііішп; 
Ъ) ігор. і. ііуигіат аіісиі хотѣть на¬ 
нести кому обиду; 4) за-впускать, 
вставлять, іі&п& Іг&ЬіЬпд; і. ріапіаа, 
посадить р.; Ь) ігор. допускать, і. аіі- 
^шб рег ішргибепііаш; 5) пускать, да¬ 
вать волю, і. іи#а (і. с. е^иоѳ ;и$а1ея); 
і. ЬаЪепаа, опустить повода; і. е^Ъит 
аб Іе&іопет, поскакать во всю прыть 
къ —; і. гибепіеа ѵеііа, распустить 
паруса; і. тііет, дать свободно рости 
в.; раітеѳ Іахіѳ іттіввпв ЬаЪепів, от¬ 
ростокъ виногр. свободно, дико рас¬ 
тущій; отт. іттіввиа = длинный, 

ЬагЬа, саріііі. 
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ІттІхйов, рагіср. м. Іттізсео. 
Ітто, адѵ. нѣтъ, напротивъ. 
Іт-тбЫНв, е, аф. 1) неподвижный, 
недвижимый, іегга; 2) ігор. непоко- 
іебимыб, ргілсерв; роёі. Апвопіа і. = 
непринимавшая участія въ войнѣ, 
невоинственная (Ѵігд.). 

іттоЫШаа, аіів,/. [іттоЪіІіз] непо¬ 
движность. 

іт-тойегаіе, адѵ. безъ мѣры, не¬ 
обузданно. 

іт-то<іѳгаііо, блів, /. неумѣренность, 
безмѣрность. 

іт-то(Іѳгаітя, ад#. 1) безмѣрный, 
чрезмѣрный, необузданный, Іихигіа, 
спрісіііав, Ьото; 2) роёі. неизмѣри¬ 
мый, безпредѣльный, аеіЬег. 

іт-то<1Ѳ0Іе, адѵ. неумѣренно, не¬ 
скромно, необузданно, 

іт-тосіѳвііа, ае, /. неумѣренность, 
нескромность, необузданность. 

Іт-тосіѳвігш, ад#. 1) неумѣренный; 2) 
нескромный, необузданный. 

Іт-тосііое, адѵ. неумѣренно, чрез¬ 
мѣрно. 

іттойіаав, ад#. 1) неумѣренный, не¬ 
знающій мѣры, і. іп пшпего апдедбо; 
іттойісиз Ііп^иЙЦ 2) чрезмѣрный, не¬ 
помѣрный, Ііседііа, іл^ив. 

іт-тосіиі&ішц ад#, неблагозвучный, 
нестройный. 

ітшоШіо, оніа,/, [іттоіо] принесе¬ 
ніе въ жертву, закланіе. 

іхшпоІЗДог, огія, т. [іттоіо] жертво¬ 
ватель, заклатель. 

іттоШіш, рагіср. [іп-тоііог] постро¬ 
енный, отт. яиЬві. іттоіііа, опт, п. 
постройки. 

Іттоіо, 1* [іп-тоіа] 1) приносить въ 
жертву, жертвовать, Ъоѵет или Ьоѵе; 
ЪагЪага солвлеіи<1о Ьотілит іттоіал- 
<1огпт, в. обыкновеніе приносить въ 
жертву людей; 2) закалить, убивать. 

іт-тог<1ѳо, <П, зпт, 2. надкусывать, 
кусать; рагіср. іттогзия, ігор. = силь¬ 
но раздраженный. 

іт-тбгіог, тогіипз з., тбгі, 3. дероп. 
умирать, геі аіісиі, при, на чемъ, надъ 
чѣмъ. 

іхп-тогог, 1. дероп. медлить, оставать¬ 
ся, находиться (гдѣ-н., при чемъ-н.); 
ігор. останавливаться на чемъ: аііспі 
геі, іп ге аіідиа. 

Іт-тогіаіів, е, ад#. 1) безсмертный, 
біі, апітпз; 2) вѣчный, тетогіа, 
0(ііпт. 

Іттогі&Шав, аііа, /. 1) безсмертіе, 
апітогпт; 2) вѣчная слава, і. сопзе- 
дпііаг іііат тогіет. 

іттогіаіііег, адѵ. 1) беэсмертно, вѣч¬ 
но; 2) = безпредѣльно, чрезвычайно, 
#ашіео. 

іт-тоіов, ад#. 1) неподвижный, не¬ 
движимый; а^иа і. = ледъ; сііеа і, 
тихій, безвѣтренный; Ь) нетронутый, 
агЪогез; 2) ігор. твердый, непоколе¬ 
бимый, тепе, іаіит; езі тіЫ ітто- 
ішп, іттоіит аоіто тіЪі зебеі = я 
непоколебимъ въ своемъ намѣреніи, 
я твердо рѣшился. 

іт-тй&іо, 4. заревѣть. 
іт-тиі^ѳо,-2. доить во (что), 

аіісиі геі. 
Іт-тип(іші, ад#, нечистый, грязный, 
іт-тйпіо, 4. укрѣплять, защищать. 
Іттцпів, е, ад#, [іп-тшшз] 1) свобод¬ 
ный, изъятый отъ повинностей; сіті- 
іаз, а#ег і., свободный отъ податей; 
ітшапіа (аЬ) ге аіщпа, геі аіісідпа, 
свободный отъ —; Ъ) роёі. неприну¬ 
жденный, іттппіз отпіа баЪаі іеіілз, 
необработанная, сама отъ себя; 2) не- 
принимающіЙ участія, непричастный, 
пгЬв і. іапіі Ьеііі; тал из і. іапіае сае- 
(ііз; отт. = незапятнанный, чистый, 
ташке і.; 6) ничего не дающій, безпо¬ 
лезный, Гисиз; ѵігіиз поп езі і.; іт- 
типіз ріасиі (бевъ подарковъ); і. ша¬ 
лив, пустыя р. 

іттипІіав, Ѣіія, /. [іттиліз] освобо¬ 
жденіе отъ повинностей, льгота, 

іт-типііиа, ад#. 1) неукрѣпленный, 
2) ѵіа і. немощённая д. 

іт-тигтйго, 1. шумѣть, жужжать, 
ворчать, (гдѣ или прн чемъ). 

іт-тиІаЬіІія, е, ад#, неизмѣняемый. 
іттиіаЬіІіі&в, 5ііз, /. [іттиіаЬіІія] 
неизмѣн яемость. 

іттиШіо, опія, /. [іттиіо] 1) пере¬ 
мѣна, измѣненіе; 2) (въ ритор. =■ ме¬ 
тонимія, см. ітшпіо, 2. 

1. іт-тиШод, ад#, неизмѣнный. 
2. іттиі&іші, рагіср. м. іттиіо. 
Іттаіевоо, іиі, — 3. [іл-тпіия] нѣ¬ 
мѣть. 

іт-тйіо, 1. перемѣнять, измѣнять, 
огбілет ѵегЬогпт, аІщпИ <1е ідяіііи- 
ііз; 2) (въ ритор.) замѣнять, употре¬ 
блять одно вмѣсто другого, Блліил 
іттоіаі АГгісат рго АГгія. 

іто, адѵ. — ітто. 
Іт-раоаіив, ад#, немирный, непріяз¬ 
ненный, враждебный, 

ітраоіив, рагіср. и. ітрілдо. 
іт-раг, Йгі8, ад#. 1) неравный, неоди¬ 
наковый, іліегѵаіішл, Ьелетоіелііа; 
Ь) нечётный, литешз; Ішіеге раг іт- 
раг, играть въ чётъ или нечетъ; 2) 
неравный — а) не въ силахъ сопро¬ 
тивляться, устоять, переносить; і. аіі¬ 
сиі, солзрігаііолі, боіогі; Ь) роёі. не 
подъ силу, ІаЬог, сегіатеп; с) немогу¬ 
щій равняться съ кѣмъ, стоящій ни¬ 
же, уступающій, ітраг сопзіііо еі ѵі- 
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гІЪия; ітрагі ]шісІа егаі, вышла за¬ 
мужъ за неровню; роёі. Гасіев і. поЫ- 
Іііаіе (несоотвѣтствующе), 

іт-рагаіив, аф. неприготовленный, 
не запасшійся, неснабженный. 

іт-рагШв, е, аф*. неравный. 
Іт-рагііѳг, ай с. неравно. 
ітрагІІо = ітрегііо. 
іт-равіш, аф. некормленный, голод¬ 
ный. 

ІтраііЬШв, е, аф. [іп-раііог] неснос¬ 
ный, нестерпимый. 

Іт-раііѳпв, Іів, аф. 1) немогущій сно¬ 
сить, выдержать, не переносящій, і. 
(іоіогшп, Гатія, гѳтесііогшп; роёі, і. 
ігае, невладѣющій г., увлекающійся 
гнѣвомъ; паѵів і. #иЪегпаси1і, не по¬ 
винующійся; 2) (бел родит. и.) не- 
владѣющіЙ собою, нетерпѣливый, 
Ьото і. 

ітраііепівг, айѵ. нетерпѣливо. 
ітраНепІіа, ае, /. [ітраііепя] 1) не¬ 

способность переносить, претерпѣ¬ 
вать, {п'зогшп; 2) нетерпѣніе, нетер¬ 
пѣливость. 

Іт-раті<1ѳ, айѵ. [ітраѵійов] неустра¬ 
шимо. 

Іт-раѵ1<1шц аф. неустрашимый, без¬ 
страшный. 

1трѳ<Шшш*шп, і, п. [ітресііо} 1) пре¬ 
пятствіе; езде ішресіітвпіі Іосо или 
ев8б ітресНтепІо = препятствовать, 
мѣшать; ріиг. (въ яз. военн.) обозъ, 
багажъ, сопіегге ве асі ітребітепіа; 
бігіреге і. 

Ітресііо, 4и [іп-рея] 1) спутывать, впу¬ 
тывать, запутывать, ее іп р1а#ая (въ 
сѣти); ігор. і. саияат аіісфш» (чье дѣ¬ 
ло); Іе ірве ітресііев; 6) (часто) мѣ¬ 
шать, препятствовать, і. аіщиет, пре¬ 
пятствовать кому, удерживать кого: 
і. аіічиет аЬ аііциа ге; піЬіІ Ітресііі, 
диотіпия ^иіп) іб Пасете ровзіт; пі- 
Ы1 ітресііо = согласенъ, пожалуй; см. 
ітресіііия; с) дѣлать непроходимымъ, 
загораживать, Іосшп, ваііпт тшгіііо- 
піЪив; 2) роёі. опутывать — обвивать, 
сгпв реШЬпв, сарпі тугіо; і. аіі^иет 
атріехи, обнимать кого; і. е^^08 іге- 
пів, взнуздать л. См. ішресіііив. 

ітресіШо, бпів, /. [ітресііо] воспре¬ 
пятствованіе. (Л * ] 

ітрѳсШив,рагіср. м. ітресііо; 2) аф. 
которому что-н. мѣшаетъ, к-аго что- 
л. задерживаетъ: тііііев ітребііі = 
не готовые къ сраженію (съ тяжелою 
ношею прн неожиданномъ нападеніи 
непріятелей, прн переходѣ черезъ рѣ¬ 
ку) (<орроз. ш. ехребііі); а^теп і. вой¬ 
ско, которому мѣшаетъ багажъ; ігор. 
опшіиш адітів ітресіііів — когда вни¬ 
маніе всѣхъ б. обращено на другой 

предметъ; Ь) представляющій препят¬ 
ствія, сопряженный съ затрудненія¬ 
ми, затруднительный, трудный, Іосин, 
паѵі#а(іо, іетрога; вііѵа і., непрохо¬ 
димый, густой лѣсъ. 

ІШ-рѳ11о, рШі, риівит, 8. 1) приводить 
въ движеніе, гнать, погонять, і. па- 
▼ет гетія; і. гетоя, грести; і. яаяіііат 
псгуо, спустить стрѣлу; і. Ьовіев, 
асіет, заставить отступить — ; ь аіі- 
^иет іп ^п^ат, обратить кого въ бѣг¬ 
ство; ігор. а) ввергать, вовлекать, 
аіідпет іп регісиіит, іп (гаисіет, въ 
обманъ, іп савит, въ несчастіе; Ъ) 
по-возбуждать, аіщиет асі сгибеіііа- 
Іет; і. аі^иет иі іасіаі аіщоісі; іт- 
рпівпв аіщиа ге; 2) ударять, і. топіет 
спврісіѳ; і. сЬогиав = играть; ігор, 
апгев ішрпііі вопив, звукъ дошелъ до 
ушѳЙ; Ь) дать толчокъ, толкнутъ, і 
агЬогеш; ігор. і. аіщиет ргаесірііап- 
іет, гпепіет, совершенно погубить 
кого. 

іт-репсіѳо,-2. 1) висѣть надъ, 
^Іасііив і. аіісиі; 2) ігор, предстоять, 
угрожать, роепа еі і.; аіщиісі і. іп аіі- 
диет. 

ітрѳпсііо, айѵ. [ітрепсіішп] гораздо, 
і. тадія, 

ітрѳшііит, іі, п. [ітрепсіо] 1) вздерж¬ 
ка, расходъ, трата, 8Іде ішрепсііо; іпг 
сеге і.; ішрепсііо риЫісо, съ издерж¬ 
ками для государства, на счетъ г.; 
Ъ) = проценты, Іепия еі і. гесияаге 
(капиталъ и п.); 2) потеря, тісіогіа 
Іапіо ішрепсііо яіеііі. 

іт-рѳшіо» (Іі, яшп, 8, 1) издерживать, 
респпіат іп аіщиісі; 2) употреблять, 
прилагать, і. орегаш, сигат; і. вап- 
#иіпет іоі тіііпт іп аіщиісі, (пролив, 
кровь). 

Ьп-репейг&ЬШн, е, аф. 1) .непрони¬ 
цаемый; 2) непреодолимый. 

ітрѳпва, ае, /. [ітрепсіо] 1) расходъ, 
издержка, Іасеге і. іп ге аіщиа, іп гет 
аіщпат; ітрепвае Іайогит, соепагит, 
расходы на — ; ітрепвів теіа, на мой 
счетъ; 2) употребленіе, приложеніе, 
пожертвованіе, орегшп, ойісіогит, 
сгиогіз. 

ішрѳпвѳ, айѵ. [ітрепяив] 1) съ боль¬ 
шими издержками, дорого, аіщиісі ге- 
сирегаге; 2) ігор. настоятельно, усиль¬ 
но, огаге, геііпеге; ітрепвіив тосіо = 
чрезмѣрно. 

ішрепвив, рагіср. и. ітрепсіо; 2) аф. 
дорогой, ргеііит; ітрепво = айѵ. до¬ 
рого; Ь) сильный, великій, ѵоіипіая, 
сига. 

ітрѳгаіог, огів, т. [ітрего] повели¬ 
тель, начальникъ, рориіия еаі і. ош- 
пішп #епІіит; і. Ьівігіопиш; Ьіпі іт- 
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регаіогев = Ъ. сопвиіев; особл. а) по¬ 
четный титулъ, который давали сол¬ 
даты своему полководцу послѣ побѣ¬ 
ды; Ь) (у позднѣйш. пис.) императоръ. 

Ітрѳгаібгіив, аф. 1) начальническій, 
полководцу принадлежащій, полко¬ 
водца, едісіит, Іаив, потей, паѵіэ; 2) 
(у поздн. пис.) императорскій, 

ітрѳгаігіх, Ісів,/. повелительница, 
ітрѳгаіит, і, «. см. ітрего. 
ітрѳгеѳргіів, аф [іп*регсіріо] неиз¬ 

вѣстный. 
ітрегопв8и8, аф*. [іп-регсиііо] неуда¬ 
ренный; роёі. рее і., н. легко ступаю¬ 
щая. 

ішрег(Шді8, аф. [іп-регдо] непогиб¬ 
шій. 

іт-рѳгГѳсІив, аф\ несовершенный, 
недоконченный, неполный. 

Іт-рѳгГо8вив, аф\ [іп-регГодіо] непро- 
КОЛОТЫЙ. 

ітрѳгібве, айѵ. [ітрегіовив] повели¬ 
тельно, деспотически, 

ішрѳгібагів, аф\ [ітрегіаш] 1) имѣю¬ 
щій власть, право повелѣвать, могу¬ 
щественный, сильный, рориіив, сіѵі- 
іав, дісШига; роёі. і. віЪі, владѣющій 
собою; 2) повелительный, властолю¬ 
бивый, деспотическій, і. еі ішроіепв; 
іатіііа і.; рЫІоворЪив пітіа і. 

ітрѳгііѳ, адѵ. [ітрегііив] безъ опыт¬ 

ности, неискусно. 
ітрегШа, ае, /. [ітрегііив] неопыт¬ 
ность, незнаніе, невѣжество, 

ітрѳгііо, 1. [ітрего] 1) приказывать, 
повелѣвать, аііциід; десет ітрегііапі; 
2) господствовать, аіісиі, аіісиі геі, 
надъ — ; і. Іе&іопіЪив, командовать л. 

Іт регііив, аф\ 1) неопытный, несвѣ¬ 
дущій, геі а1іси]ив, въ чемъ; 2) невѣ¬ 
жественный, дісеге арид іддосіов іт- 
регііоз^ие. 

Ітрегіит, іі, п. 1) приказаніе, пове- 
лѣніе, ассіреге і.; ехвециі і. испол¬ 
нить п.; 2) (чаще) власть, верховная 
власть, і. іп аі^иет, надъ кѣнъ; евве 
виЬ ітрегіо аііси^йз; геді^еге виЬ іт- 
регіпт аіісціив, покорить кону; Ь) 
власть, ІгіЪипі, десегаѵігопип; яегеге 

• ітрегіа = занимать высшія должно¬ 
сти, особл.~ главное начальство надъ 
войскомъ: даге аіісиі ітрегіит; ітре¬ 
гіа еі таяівігаіив, высшія военн. н 
гражданскія должности; с) (рѣдко) 
рЫг. начальствующіе, начальники, 
ргоѵіпсіа егаі ріепа ітрегіогпт; 8) 
государство, і. Ьос; і. повігиш; бпев 
ітрегіі ргора^аге, расширить предѣ¬ 
лы государства. 

Іт-рѳгзигаіив, аф\ недопускающій 
клятвонарушепія, 8іух. 

іт-рѳгтіввив, аф. непозволенный. 

Ітрёго, 1. 1) приказывать, повелѣвать, 
аіщиід, аіісиі иі аЪе&І; <тт. ітрега- 
Іит, і. м. приказанное, приказаніе, 
Гасеге і.; ѵепіге ад і.; Ь) і. аіісиі аіі- 
диід, приказать, велѣть кому выста¬ 
вить, доставить — : і. сіѵіІаІіЪив тііі- 
Іев, оЬвідев, паѵев, Ггшпепіит, реси- 
піат; 2) властвовать, господствовать, 
начальствовать, отпіЬиа яепііѣия; і. 
іп расе; Шо ітрегапіе, подъ его 
главн. начальствомъ; Ъ) Хгор. владѣть, 
обуздывать, і. віЬі, сирідіІаІіЪия, ігае. 

іт-рѳгвріоиив, аф. непроницаемый, 
неясный, темный. 

іт-рѳгіеггііив, оф. неустрашимый. 
іт-рѳгіІо, 4. [рагв] 1) удѣлять, аіісш 

аіщиід или де те аінрха; і. ее Іаіет, 
Чиаіів — , оказать себя такимъ — ; Ь) 
посвящать, употреблять, Іетрив аіісиі 
геі, ргидепііат ад аііциід; 2) надѣ¬ 
лять, аі^иет ге аіі^иа; і. аеШет 
риегііет досігіпів (обучать). 

іт-рѳгіигЪйІив, аф. невозмущенный, 
спокойный. 

іт-рѳгѵіив, аф. непроходниый. 
Ітрѳв, біів, т. роН. — ітреіпв. 
ітрѳіІЪіІіѳ, е, аф. = ітраІіЪіІів. 
ітрѳІгаЪШв, е, аф*. [ітреіго] дости¬ 

жимый, возможный, 
ітрѳігаііо, бпів, /. достиженіе, 
ітрёігіо, 4. [ітреіго] добиваться, ста¬ 

раться получить доброе, счастливое 
предзнаменованіе. 

Іхпрбіго, 1. [іп-раіго] выпросить, до¬ 
стигнуть, получить, і. р&сет, ѵепіат; 
і. а1і4иід аЬ аіщио, аііспі аіщиід; і. аЪ 
апіто [вио] или ітр. а ее=рѣшиться. 

Ітрѳіиѳ, ив, т. [іп-реіо] стремленіе 
впередъ: 1) натискъ, наступленіе, на¬ 
паденіе, ргориіваге ітреіит Ьовііит; 
Гасеге і. іп аіідиет; вивііпеге і. аііси- 
Іив; Ь) стремительность, сильное те¬ 
ченіе, сила, шагів, йиттів, і^пів, ѵеп- 
Іогит; 2) Хгор. сильное желаніе, 
страсть, і. ітрегіі деіепді; ітреіов еві 
аІЦиід Гасеге; Ь) пылкость, сила, 
увлеченіе, і. апіші, дісепді, іп огайо- 
пе; і. діѵіпиз, васег, вдохновеніе, эн¬ 
тузіазмъ; с) ярость, бурность, тиШ- 
Іидіпів. 

іт-рѳхив, аф. 1) непрнчесвнный; 2) 
Хгор. неукрашенный, простой, грубый, 

іт-ріе, а&ѵ. безбожно, безсовѣстно, 
іт-ріёіаа, аіів, /. безбожіе, нечестіе; 
несоблюденіе, нарушеніе самыхъ свя¬ 
щенныхъ обязанностей, особх. въ от¬ 
ношеніи къ Богу, отечеству и роди¬ 
телямъ. 

іт-рі^ѳг, $га, я1*1110) аф. проворный, 
дѣятельный, неутомимый, раііепв еі 
і. іп ШпегіЬив еі ІаЬогіЬив; іп аегі- 
Ъепдо. 
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Ітрі^гѳ, адѵ. неутомимо. 
ітрІкгІіаа, 5іів, /. [трі^ег] неутоми¬ 
мая дѣятельность. 

ітрІпво, рб^і, расіит, 8. [т-раБ#о] 
1) наткнуть, бросить на, ударить (обо 
что) і. ее іп соІишпаш; і. аіісиі Іарі- 
бет; і. сарпі рагіеіі, удариться голо¬ 
вою объ стѣну; ішрш^і ІювІіЬив, на¬ 
ткнуться на непріятеля^ Ь) пригнать, 
устремить куда, Ъовіев ш ѵаіішп, а#- 
тіда тигіѳ; ігор. і. аНциет іп іііет, 
вовлечь кого въ тяжбу; 2) ігор. на¬ 
вязать (кому что), пристать (къ кому 
съ чѣмъ) х. аіісиі ерівіоіат, саіісет. 

Іт-ріия, аф. 1) безбожный, нечести¬ 
вый ; нарушающій самыя священныя 
обязанности (особл. въ отношеніи къ 
Богу, отечеству и родителямъ) і. еі 
всеіегаіив; роепае іп ітріов; (Теи:,) біі 
ітріі, къ которымъ взывали при про¬ 
клятія = злые духи; 2) безбожный, 
гнусный, Гасіит, ѵепепит, Гата. 

Іт-рІасаЪШя, е, аф. непримиримый. 
іт-рІаоаЫШѳг, айо. непримиримо. 
іт-рІае&Шв, аф'. 1) не примиренный; 

2) неукротимый, неумолимый, жесто¬ 
кій. 

іт-ріаоійиа, оф*. некроткій, суровый, 
дикій. 

іт-рі&пин, оф. неровный, 
іхп-ріооіо, —- хит, 8, 1) вплетать, за¬ 
плетать, аіциіб сгіпіЪив; 2) опуты¬ 
вать, ігор. уібиа ітріеха Іи сіи. 

іт-ріео, бѵі, біит, 2* 1) наполнять, 
аійрііб аі^иа ге; ігор. і. аіциет ере 
(вреі), обнадежить кого; і. игЬеш 1а- 
тспііа, оглашать —; і. аі^иет Й>гті- 
(1ілІ8, напугать кого; 2) по-дополнять, 
комплектовать, аех тіііа агтаіогит; 
і. соѣогіев; 3) исполнять, врет, рго- 
тіааа, сопвіігат; Ъ) і. ѵісет аНсхцив, 
Іосит а1іси;ив, занимать чье мѣсто, 
отправлять чью должность; отт. і. 
сешюгет, исправлять должность ц.; 
с) і. аппит веха#евітит, прожить 60 
лѣтъ; і. йпет ѵііае, окончить жизнь; 
4) насыщать, ітріепіиг ВассЪі сагпіа* 
Яие; ігор. удовлетворять, ОетовіЬѳ- 
пез поп ветрег ітріеі аигев теав; і. 
бевібегіа паіпгае; і. боіогет випт 1а- 
егіти, выплакать горе. 

іхорІІс&ііо, опіэ, /. [ітрііео] 1) спле¬ 
теніе, пегѵогит; Ь) ігор. вплетевіе, 
искусное примѣненіе, Іосогит сот- 
тшипт; 2) запутанность, геі іатіііа- 
гів. 

ІШрііоаіов, рагіер. и. ітрііео; 2) аф. 
запутанный, спутанный. 

ІШрИоііе, адѵ. [ітрііео] запутанно. 
ІШ-рІіоо, сиі (аѵі), сііит (аіит), 1. 1) 
вплетать, впутывать, запутывать, аіі- 
диет аіщпа ге, іп аіідиіб, роН. і. ее 

бехігае р&ігів, прижаться къ рукѣ 
отца; отт. а) ігор. тѣсно связывать, 
сопіилсіі еі ітріісаіі; і. асіев іпіег ее; 
ітріісагі аіщиа ге, быть въ связи, 
имѣть связь съ чѣмъ; і. зе восіеі&іе, 
вступить въ тѣсный союзъ; Ь) сооб¬ 
щить, передать, уіт виат паіпгіз 
Ьотіпит, іртет оввіЬив; с) перемѣ¬ 
шивать, ігор. приводить въ замѣша¬ 
тельство, і. асіет; і. аіщиет тевроовів 
(спутать); ф замѣшивать, впутывать, 
ітріісагі Ъеііо; отт. = задерживать^ 
мѣшать, і. аіщиет, пе — ; ітріісагі 
пе$оііів; е) ітріісагі тогЬо, іп тог- 
Ъит, впасть въ болѣзнь; 2) обвивать, 
іасегіов сігса соііа; і. Іетрога гато, 
егіпет аиго. 

ітріогѣііо, бпів, /. [ітріого] моленіе, 
умоленіе. 

іт-ріого, 1. взывать, со слезами про¬ 
сить, умолять, і. беов; і. аахіішт аЪ 
аіідоо; тпііегев ітрІогаЪапѣ, пе ве іп 
вегуііпіет Ігабегѳпі; і. ^пга ІіЬегіаіів 
= ссылаться на —, умолять ссылаясь 
на —. 

ітрійтів, е, ад^. [іп-ріота] неоперён¬ 
ный, безперый. 

1т-р1ао, иі, — 8. ітрегв. ітріиіі, 
дождь пробиваетъ, течетъ; 2) ігапв. 
мочить дождемъ, аіщиіб. 

ішрійѵішп, іі, п. [ітріио] = сотріи- 
уіит. 

іт-роШѳ, адѵ. безъ украшенія, про¬ 
сто. 

іт-роШав, аф. невыполнрованный; 
ігор. необдѣланный, недоконченный. 

іт-роіійѣив, аду. незапятнанный. 
іш-ропо, рбзпі, ровТіит, 8. 1) класть, 
положить, поставить (на — рѣдко во 
что) і. бехігат іп сариі; і. бопа агів; 
і. аіісиі согопат, возложить на кого 
вѣнецъ; і. ргаевібіит игЫ = поста¬ 
вить гарнизонъ въ г.; ігор. і. вшпташ 
(ехігетат) т&пит геі аііепі = окан¬ 
чивать, отдѣлывать что; Ь) = поса¬ 
дить, і. аіщиет іп е^иит, іп ріаизігит; 
і. тііііев іп пауев и аЪёоІ. і. ехегсііот 
Вгипбівіі, посад, в. ва корабли* 2) 
ігор. возложить, наложить, аііеш 1а- 
Ъогез, пе#оІіит; і. сіѵііаіі віірепбішп, 
ѵесіідаі; і. ігіЬиІпт іп віпзиіа сарііа; 
Ь) поставить, назначить, і. аіцпет 
ѵіПісит; і. Ігі#іпІа уігов АіЪепіепві- 
Ьив, гедет Масебопі&е; с) нанести, 
причинить, аіісиі упіпив, ріадат, іп- 
;пгіат; ф дать, придать, аіісиі пошей, 
йгаибі вресіет з'игіз; е) ітропеге аіісиі 
= провести, обмануть кого: і. ргае- 
іесііз Апіідопі; еі тіЬі ітровиіввеі 
аінрііб. 

ітрогІ&Ноіив, аф*. [ітрогіо] привоз¬ 
ный. 
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ІШ-рогіо, 1. ввозить, привозить, ѵі- 
пит, соттеаіив іп оррідит; 2) ігор. 
приносить, причинять, аіісиі йеігі- 
тепіит, іпсоттосіит; Ь) возбуждать, 
виарісіопет, Ггаисіет. 

ІШрОгШпѳ, асіѵ. [ітрогіипив] 1) не¬ 
кстати; 2) сурово, безпощадно, дерзко. 

ітрогіипііая, аіів, /. [ітрогішшз] 1) 
неудобство; 2) чаще ігор. нестерпи- 
мость,, дерзость, жестокость, і. еі іп- 
Ьптапііав; I еі вирегЬіа Тагциіпіі; і. 
всеіегит. 

ітрогЬйпив, аф*. 1) неудобвыЙ, Іосив, 
іетриз; 2) трудный, тягоствый, не¬ 
пріятный, ѵі течете раігіат ігорогіп- 
ппт еві; раирегіев і.; Ъ) навязчивый, 
несносный, безстыдный, дерзкій, Ьо- 
то, ІіЬісІо, іатев аг#епІі; с) ничего не- 
принимающій въ уваженіе, безпо¬ 
щадный, жестокій, Іугаппив, Ьовіів; 
ф угрюмый, ѵпііиз. 

Іт-рогіиовив, аф*. безъ гавани. 
ІШров, біів, аф*. [іп-роі, сроен, роіів, 

роввпт] невіадѣющій, виі, собою. 
Ітровііив, рагіср. гл. ітропо. 
ітровіив, роіі. = ітровііиз. 
ітроіепв, Іів, аф*. 1) безсильный, еда- 

бый, Ьото ІпІапв аиі і.; &<1 орет іт- 
роіепііит; 2) невладѣющій, і. ігае, 
виі; і. Іаеііііае, непомнящій себя, внѣ 
себя отъ р.; отт. = а) необузданный, 
йотіпаііо; і. еі іегох; Ь) чрезмѣрный, 
чрезвычайный, Іаеііііа, ііуигіа, ровіи- 
Іаіит; а) властолюбивый, надменный, 
апіпшв, Ьото. 

Ітроіепіѳг, айѵ. [ітроіепв] 1) слабо; 
2) необузданно, чрезмѣрно; Ь) саио- 
властно, надменно. 

ітроіепііа, ае,/. [ітроіепв] 1) необу¬ 
зданность, апіті; 2) властолюбіе, са¬ 
мовластіе, деспотизмъ, і. тиІіеЬгіа, 
тііііит. 

ітргаѳвѳпііагит, см. ргаевѳпііа. 
іт-ргапвив, аф. неѣвшій, голодный. 
ітргѳо&ііо, бпів, /. [ітргесог] про¬ 
клятіе. 

іт-ргбоог, 1. <кроп. желать, аіісиі аіі- 
диій, кому чего (особл. худаго). 

Ітргѳввіо, опів, /. [ітргіто] 1) вда- 
вленіе; отт. = а) вторженіе, іасеге, 
<1аге ітргез8Іопет, вторгаться; Ь) ігор. 
впечатлѣніе; 2) въ ритор, а) пресѣче¬ 
ніе, подраздѣленіе; Ь) = произноше¬ 
ніе, ехріапаіа ѵосит і. 

Ітргѳввив, рагіср. ха. ітргіто. 
ітргітів, асіѵ. [іп-ргітив] 1) прежде 

всего, преимуществевно, особливо, і. 
ѵепегаге ёеоа; 2) = весьма, і. регііив 
Гиіі. 

ітргіто, ргевві, ргеввиш, 8. [іп-ргето] 
1) вдавить, втиснуть, аіщиісі аіісиі 
геі; і. ві$пит ресогі, клеймить, та¬ 

врить —; ігор. і. бесіесив геіриЫісае, 
опозорить; Ъ) = вырѣзать (на мрамо¬ 
рѣ и проч.), пеіав ітргеввит; с) ігор. 
впечатлѣть, аіщиій іп тепіе, поііо- 
пет (іеогит іп апітів; 2) придавить, 
прижать, #епи ітргевво; і. алиіит, 
апиіі ві^іііит Иіегів, приложить пе¬ 
чать къ = ; Ь) оттиснуть, а1щиі<1 іп 
сега; с) = отмѣтить, геш ві&по; ігор. 
і. ошпіа типіеіріа ѵевііяііа Яа^іііо- 
гит. 

іт-ргоЪаЪШа, е, аф. негодный, не- 
заслуживающій одобренія. 

ІтргоЪаііо» опів, /. [ітргоЬо] неодо¬ 
бреніе. 

іт-ргоЪѳ, асіѵ. [ітргоЬпв] 1) нехоро¬ 
шо, нечестно; 2) чрезмѣрно; Ь) дерако, 
безотыдно. 

ітргоЫіав, 51ів, /. [ітргоЪпв] 1) не¬ 
годность, нечестность, безсовѣст¬ 
ность; 2) дерзость, безстыдство. 

іт-ргбЪо, 1. не одобрять, осуждать, 
отвергать, сопвіііпт, зибісіит. 

іт-ргоЬив, аф. I) негодный, дурной, 
нечестный, несправедливый, безсо¬ 
вѣстный, іасіит, Іех, Ьото, (іеіепвіо; 
(ііѵіііае і., неправдою нажитое 2) 
чрезмѣрный, ужасный, ІаЪог, топе; 
і. гаЪіев ѵепіпв, уж. голодъ; Ь) нена¬ 
сытный, нен&сытимый, апиег, сирі<1і- 
іав; с) дерзкій, Гасіев, Аепеав; ф без¬ 
стыдный, біеіа. 

іт-ргооѳггщ, аф. невысокій, невзрач¬ 
ный. 

іт-ргоГѳввив, аф*. 1) непрнзн&вшіЙ; 
непринадлежащій; 2) раееіѵ. необъ¬ 
явленный. 

іт-рготріив, аф*. неготовый, непро¬ 
ворный, небойкій. 

іт-ргорѳгаіив, аф*. неторопливый. 
іт-ргоргіив, аф*. несвойственный, не¬ 

собственный. 
іт-рговрѳг, бга, ёгшп, аф*. неблаго¬ 
пріятный. 

ітрговрѳга, асіѵ. [ітрговрег] неблаго¬ 
пріятно. 

ітргоѵібѳ, асіѵ. [ітргоѵібив] неосмо¬ 
трительно, неосторожно. 

іт-ргоѵісіав, аф*. непредвндятій, не¬ 
ожидающій. неподозрѣвающій, Ьо- 
віев ітргоѵігіов орргітеге (врасплохъ) 
отт. = а) непредусмотрительпый, не¬ 
осторожный, Ьото і. еі сгебиіив; Ь) 
безпечный, беззаботный, і. аеіав рие- 
гогиш. 

ітргоѵіво, а(1ѵ. [ітргоѵівив] непред- 
видѣнно, неожиданно. 

іт-ргоѵівив, аф*. нспредвидѣнныі, не¬ 
ожиданный, гее, Ьеііит; роеі. ітрго- 
ѵівів сипсіів = когда никто не пред¬ 
видѣлъ, не ожидалъ; сіе (ех) ішрготіво 
— асіѵ. неожиданно. 
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Іт-ргййѳпя, Ііз, аф. 1) незнающій, 
не замѣчающій, ітргшіепв Ъос Гесіі; 
ітргнсіепіе Саеааге, безъ вѣдома Де- 
заря; Ь) незнающій, несвѣдущій, не¬ 
опытный, і. 1е#ія; 2) не предвидящій, 
неожндающій, авдгебі аі^иет іт- 
ргибепіеш, напасть на неожндающа- 
го нападенія, врасплохъ; ѵиіпега ід- 
Іегте ЪовйЪив ітргшіепііЪив. 

ітргидѳііібг, а&ѵ. [ітргшіепа] 1) по 
незнанію; 2) неосторожно, 

ітргшіѳпііа» ае,/. [ітргшіеіія] 1) не¬ 
знаніе, рег і. Гасіит еві, по незнанію, 
неумышленно; 2) неосторожность, не¬ 
благоразуміе. 

іт-рйЪеа, бгіа, и (роёі. ітрйЪів, іа), 
аф. 1) несовершеннолѣтній, Ьііив, 
раег; 2) цѣломудренный, 

іт-рййѳпв, іів, аф’. безстыдный, 
іхприсіеіііѳг, асіѵ. [ішрибепв] без¬ 

стыдно. 
Іхприсібііііа, ае, /. [ішрийепв] без¬ 

стыдство. 
ітршііое, аЗѵ. [ітрисіісив] распутно. 
ітри<іІоШ&, ае,/. [ітрисіісив] распут¬ 

ство. 
Ітршііотія, оф. распутный. 
ітридо&Но, бпів, /. [ітридпо] напа¬ 
деніе, атака. 

Іт-ри&по, 1* атаковать, нападать, иг- 
Ьепц і. вепіепііат, оспоривать м. 

ішриівіо, опіа, /. [ітреііо] толчокъ; 
ігор. побужденіе. 

іхпроіаог, 5гів, т. [ітреііо] побуди¬ 
тель. 

ітриіяиа, рагіср. іл. ітреііо. 
ітриівив, ив, т. [ітреііо] 1) ударъ, 

удареніе, всиіогит, сшибаніе щита¬ 
ми; Ь) толчокъ; 2) ігор. побужденіе, 
аио ішрпіви, по собственному поб., 
добровольно; ітриіви раігів, по вну¬ 
шенію отца. 

ітрйпе, асіѵ. [іп-роепа] 1) безнака¬ 
занно, безъ наказанія; Іасеге, сіісеге 
аИциісІ і.; і. Гегге іп]игіав, остаться 
безъ наказанія за обиды; 2) = безъ 
бѣды, бевопасно, аЪіге, паѵідаге, іп 
оііо евае. 

ітрипІіав, 51ів, /. [ітриде] 1) безна¬ 
казан в ость; 2) = необузданность, 

ішршиіе, а<й>. [ішрипііив] ненака¬ 
занно. 

Іш-рипііив, аф. 1) ненаказанвый, все- 
Іив, іфигіа; 2) = необузданный, ІіЬег- 
іаз, Іісепііа. 

Ітригаіиа, рагіср. м. ітриго; 2) аф. 
грязный, скверный. 

ітрйге, шіѵ. [ітрагив] нечисто; ігор. 
грязно, скверно. 

ІтригІіав, аіів, /. [ітрагив] мерзость, 
ітраго, 1* [ітригив] осквернять, 
іт-рйгав, аф. нечистый; ігор. гряз¬ 

ный, низкій, мерзкій, і. еі ітрпсіісив; 
апштв, Ъівіогіа і. 

Ітриіаіив, рагіср. и. ітриіо. 
іт-риіаіив, аф. необрѣзанный, не¬ 
подчищенный, ѴІІІ8. 

іт-рйіо, 1. зачислять, ставить въ 
счетъ, аіісиі Ігіа тіііа; ігор. а) при¬ 
писывать, аіісиі сиір&т, саесіет; Ь) 
приписывать себѣ, ставить себѣ въ 
заслугу, сгітеп, ЪепеЬсіит. 

ітив, см. іпГѳгив. 
іп, ргаер. I. въ 1) сит ассив. іге іп иг- 

Ьет; Ь) = до, іп тиііат посіет, до 
глубокой ночи; (Іогтіге іп Іисет; с) 
къ, атог іп раігіат, іпсіиівепііа іп 
ІіЬегов; <і) касательно, о, Ьос сіісііиг 
іп рЬіІоворЬіат; 2) сит аЫаі. евве іп 
игЬе; іп Іетроге, во*время; іп іаіі 
Іетроге, въ такое время, при такихъ 
обстоятельствахъ; Ъ)—въ числѣ, меж¬ 
ду, іп тадшв ѵігів поп еві ЬаЬегкііів; 
іп еів, іп даіЬив; варіѳпііввітив іп 
Огаесіа; с) при, іп витто отпіит Іі- 
тоге; іп Іапіів іпів оссираІіопіЪив; ф 
касательно, о, ісіет іп Ьопо вегго бісі 
роіеві; II. на 1) (сит ассиз.) авсепйеге 
іп е^ишп, іп топіет; іп ап пит, на г.; 
іп ровіегит, на будущее время; іп 
сііев, со дня на день, день ото-дня; 
сіаге ресипіат ігі аіщиісі; Ь) = про¬ 
тивъ, огаііо іп аіщпет; дегеге Ъеііот 
іп аіциет; с) нѣкот. выраженія = 
асіѵ. Ьовіііет іп тосіит, враждебно; 
іп вресіет, для виду; іп іпсегішп, на 
авось; 2) (сит. аЫаі.) со гопа іп сарііе; 
ропеге аініцісі ід тепва, положить 
что на столъ. 

іп-аоееавив, аф. недоступный, 
іп-аоѳкоо, йсиі, — 8. киснуть; ігор. 

Ьаес ііЬі іпасевсипі, это тебѣ непріят¬ 
но, досадно. 3 

ІпаоЪив, і, т. царь въ Аргосѣ, отецъ 
Іо; отт. а) ІпаоЫив, аф. роёі, = 
аргосскій, греческій; ІпасЬіа ]иѵепса, 
Ъов = Іо (превращенная Юпитеромъ 
въ корову); Ьегоіпае ІпасЬіае = Да¬ 
наиды; Ь) ІпаоЬісІеа, ае, т. потомокъ 
Инаха, сынъ Іо=Регвеив и ЕрарЬив; 
с) ІпаоЫв, ісіів, /. аф. м зиЬзі. — 
Іо. 

іпасіо-, см. іпаоо-. 
Іла<ІГ-, см. ілаЙГ-. 
іпа(1р-, см. Іпарр-. 
іпасіво-, см. іпаво-. 
іпасівр-, см. іпарв-. 
іпасІБ-, см. іп&в-. 
іпасіі-, см. іпаи-. 
іл-асіивіиа, аф. неприжженный, не- 

пригорѣлыЙ. 
іп-ае(1іГіоо, 1. 1) построить въ, на — 
или пристроить къ чему, шаесНЯсаІиг 
васеИит іл бото іпа; і. аі^аіб іп 
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Іосит, іп Іосо, аіісиі геі; 2) застроить, 
ріаіеав, рогіаѳ. 

іп*аѳаиаЪШв, е, аф. неравный; ігор. 
непостоянный. 

іп-аефіаііа, е, оф. 1) неровный, Іо- 
сия, 2) ігор. неравный, непостоян¬ 
ный, перемѣнчивый, таге, аисішппив; 
Ъ)росі. Юпвог і. (= неискусный). 

іпавди&Шег, айѵ. [іпае4иа]ія] нерав¬ 
но, неоднв&кимъ образомъ, 

іп-аѳаио, 1. уравнивать, дѣлать рав¬ 
нымъ. 

Іп-аѳвІітаЪШа, е, оф. неоцѣнимый, 
то, что трудно оцѣнить, піЬіІ іат іп- 
сегіит пес Іат і. еві ^иат еіс.; отт. 
а) неоцѣненный, чрезвычайный, ^аи- 
(ііит; Ь) ничего нестбющій, ничтож¬ 
ный. 

іп-аев^по, 1. закипѣть, зашумѣть, 
іп-ай'ѳсіаіив, оф. непринужденный, 

неизысканный. 
Іп-аіршив, оф. пріальпійскій, альпій¬ 

скій; отт. *иЪ8І. -іпі, огит, т. жители 
Альпійскихъ горъ. 

1п-&таЫ11в, е, оф. непріятный, про¬ 
тивный. 

іп-атагѳвсо, гиі, — 3. дѣлаться горь¬ 
кимъ. 

іп-атЪШбвив, аф. нечестолюбивый, 
нетщеславный. 

іпахпЪиІаІіо, бпів, /. [іпатЪиІо] рас¬ 
хаживанье, гулянье. 

іп-атЬйІо, расхаживать, прогули¬ 
ваться. 

іп-атоопив, аф. лишенный всякой 
прелести, непріятный, 

іп&пітаіів, е, оф. = іиапітия. 
іп-апітаШв, аф. = іпапітия. 
іпапішив, аф. [іп-апіта] неодуше¬ 
вленный, безжизненный. 

Іпапіо, 4. [іпапія] опоражнивать, 
іпапів, е, оф. 1) пустой, бопшз; е4ииа 

і., л. безъ сѣдока; согрив і., мертвое 
тѣло; ге#оа іпаиіа, ц. тѣней; Іишіпа 
і., глаза, лишенные зрѣнія; гѳдііі іпа- 
пів, возврат, съ пустыми руками; іпа- 
піа (ай) ге аіщиа, геі аііси^ив, не 
имѣющій чего, бѣдный чѣмъ; Ь) — 
бѣдный, Ьошо; с) роёі. голодный; ф 
виЪві. іпйпе, ів, п. пустое простран¬ 
ство, пустота; 2) ігор. пустой, бѣдный 
содержаніемъ, ничтожный, Іііегае, 
ѵегѣа; Ь) тщетный, суетный, врев, 
сопіепііопев; с) тщеславный, іп&е- 
піат, апітпв. 

іпашіав, аіів,/. [іпапів] 1) пустое про¬ 
странство, пустота; 2) ігор. тщесла¬ 
віе; Ъ) ничтожность. 

іп&шіег, айѵ. [шапів] пусто; ігор. по- 
пустому, напрасно, тщетно, 

іп-арр&гаііо, бпів, /. неприготовле- 
ніе. 

1. іп-агаіив, оф. невоздѣланный, оста¬ 
вленный подъ паръ. 

2. іпагаідів, рагіср. гл. іпаго. 
іп-агсіѳвсо, агві, — 3. загораться; ігор. 

воспламеняться. 
Іп-агевсо, агиі, — 3* сохнуть. 
ІпагІтѳ, ев, 1. островъ близъ берега 
Кампаніи. 

іп-аго, 1. запахивать. 
іп-&гШ1сіаН8, е, оф. нехудожествен¬ 
ный. 

іп-аіѣШсі&Шег, айѵ. не по правиламъ 
искусства. 

іп-авваѳіив» аф. 1) непривыкшій; 2) 
непривычный. 

іп-аиѳпи&іиэ, аф. неуменьшенный, 
неослабленный. 

іп-аисі&х, асів, аф. несмѣлый, робкій. 
іп-&исііо, 4. слышать, узнавать, аіі- 

^иій, сіе ге аІЦпа. 
1* іп-&и<Шив, аф. 1) неслыханный, по- 

тив ві і.; 2) невыслушанный, гев; I 
еі іпйеіеБвиз. 

2. ІпаисііШй, рагіср. гл. іпаийіо. 
іпаиртгаіо, айѵ. [іпап^ого] по совер¬ 
шеніи птнцег&данія, по наблюденіи 
примѣтъ. 

іп-ап^йго, 1. 1) наблюдать примѣты, 
узнавать по полёту птицъ, іпаа^шга- 
ге, йегіпе роввіі гев; 2) = освя¬ 
щать (дѣйствіе, сопряженное съ на¬ 
блюденіемъ примѣтъ) і. Іосит, Яаті- 
йет. 

іп-аигев, іит,/. серьги, 
іааиго, 1. [іп-аигит] 1) золотить, по¬ 
крывать золотомъ, аіщиій; 2) ігор. 
обогащать, аіщпет. 

іп&ивріс&іо, айѵ. [іпаизрісаіиз] безъ 
птииегадательства, безъ наблюденія 
примѣтъ. 

Іп-аиврІс&йів, аф. 1) безъ птице га- 
дательства, безъ наблюденія при¬ 
мѣтъ пазначенный, принятый, іех; 
2) неблагопріятный, непредвѣщаю- 
щіЙ ничего добраго, потеп. 

іп-аизив, аф. на что не отважились, 
къ чему не смѣли приступить, не¬ 
испытанный. 

іпЪ см. ітЪ-. 
іпеаѳсіиив, аф. [іп-саейо] нерублен- 

ный, нетронутый, вііѵа. 
іп саіѳвсо, Іиі, — 3. 1) нагрѣваться, 
дѣлаться теплымъ, жаркимъ; 2) ігор. 
воспылать, воспламеняться. 

іп-саІГ&еіо,-3. нагрѣвать. 
іп-са1ІІ<іѳ, айѵ. неискусно, нехитро. 
Іп-саШсІцв, аф. неискусный,нехитрый. 
іп-оап(1ѳвоо, йиі, — 3.1) дѣлаться бѣ¬ 

лымъ; Ъ) раскаливаться, рІитЬшп і.; 
2) загораться. 

іп-с&пѳвео, пиі, — 8. становиться бѣ¬ 
лымъ, бѣлѣть. 
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іп-е&піо, 1« обвораживать, околдовы¬ 
вать. 

іпоапия, аф. сѣдоватый. 
Іпоаввшп, СМ. 0&88О8. 
іп-о&вііваіоа, аф. ненаказанный. 
іпоаоіѳ, айѵ. [іпсаиіиа] 1) безпечно; 2) 
неосторожно. 

іп-саиіив, аф. 1) безпечный, неостере¬ 
гающійся, неосторожный, іпсаиіиа 
орргеввия еві аЪ Ъоаіе; іпсаиіиа аЪ 
геЬпв аесидйів, безпечный вслѣдствіе 
того, что счастье ежу благопріятство¬ 
вало; іпсаиіиа іиіигі, нисколько не 
думающій о будущемъ вр.; 2) ра$8\ѵ. 
нечаянный, непредвидѣнный, асеіиа; 
Ъ) небезопасный, ііег, Іепеѣгае. 

іп-сѳсіо, сеяаі, сеазшп, 3. 1) выступать, 
ходить, таяній се, важно, спесиво; і. 
йогіиа, тоііііег; Ь) идти, подступать, 
приближаться особл. ровнымъ, мѣр¬ 
нымъ шагомъ, ехегсііиа і. ре г игЪет; 
гех ^иайга^о а#тіпе ай игЪет іпсеа- 
віі; ь іп Ьовіет; і. рейіЪив, е^ш8, пѣш¬ 
комъ, верхомъ; с) ігор. і. ай гет и 
(Тае) геі, приступить къ дѣлу; 2) 
ітср. особл. рсг/. и р^и*^. нападать, 
находить, теіпа іпсеваіі ехегсііпі, 
страхъ напалъ на в., объялъ войско; 
сота і. раІгіЪиа; айшігаііо, сирійо і. 
аікщет; и (аЪеоІ) іітог, геіі^іо іп- 
сеявіЦ N6. 9шу форму можно отнести 
и кг гл. ілсеево; 2) вступать, і. Ае#ур- 
Іит, Іосоа тоеаіоа. 

іп-оеІеЪгаіив, аф. неупомянутый, не- 
извѣстный. 

іпоѳпсіі&гіив, іі, т. [іпсепйіпт] з&жм- 
г&тель, поджигатель. 

іпоѳхкііаш, іі, п. [іпсепйо] 1) пожаръ, 
Гасеге, ехсііаге і.; ехаішдиеге і., ту- 
шить п.; Ъ) роН. огонь, Факелъ, іп- 
сенйіа розсіі; 2) ігор. жаръ, пылъ, і. 
спрійііаіпт; роёі. ехсііаге і. = ехсіі. 
атогет; ргаеЬеге аііспі іпсепйіа, вос¬ 
пламенить кого; Ь) опасность, несча¬ 
стіе, гибель, і. хпепт; і. ЬеІІі сіѵіііа. 

Іпоѳшіо, йі, вит, 3. 1) зажигать, сіаа- 
вет, йопшт, пгЬет; 2) Ігор. воспла¬ 
менять, разгорячать, раздражать, воз¬ 
буждать, і. аі^иет, апітит аіісгуаа, 
снрійііаіет; особл. равеіѵ. іпсепзиа, 
атоге, йоіоге, ігй; ііа егаі іпсепапа, 
пі — онъ такъ былъ раздраженъ, 
что — ; Ь) роН. і. соеіпт сІатоге = 
оглашать —; і. уігеа, напрягать си¬ 
лы; 2) = освѣщать, воі і. Іипат. 

іп-оепвіо, бпів,/. [іпсепйо] зажиганіе. 
1« іп-оѳпяив, аф. невключенный въ 
списки цензоромъ, непоступившій въ 
перепись. 

2. іп-оепвив, рагіср. іл. іпсепйо. 
Іпоѳрііо, бпів, /. [іпсіріо] начинаніе, 
преступленіе. 

іпоеріо, 1. [іпсіріо] начинать, присту¬ 
пать, предпринимать. 

іпсѳріит, і, и. [іпсіріо] начало, аЪ іп- 
серіо; 2) начинаніе, предпріятіе, рег- 
бсеге і. 

1. іпсѳріов, рагіср. гл. іпсіріо. 
2» іпоеріив, ив, т. [іпсіріо] предпрн- 

нятіе, предпріятіе. 
іпоѳгіо, а<2ѵ. [іпсегіпа] неизвѣстно, 

сомнительно; сроен, іпсегіпа, 1. с. (іп- 
сегіо). 

іп-еѳгіив, аф. 1) невѣрный, неизвѣст¬ 
ный, сомнительный, гее, Іешрога, са- 
апа; гсаропапт і , неопредѣленный, 
нерѣшительный отвѣтъ; Ь) ненадеж¬ 
ный, тиііііийо, ііег; с) іпсегіит, і, л. 
неизвѣстность, сомнительность, ѵоса- 
ге іп іпсегіит, сдѣлать сомнитель¬ 
нымъ, поставить въ неизвѣстность; 
геа еаі іп іпсегіо; іпсегіа ЬеІІі, слу¬ 
чайности войны; сгеаіиа іп іпсегіит, 
избранный на неопредѣленное время; 
(аЫаі.) іпсегіо = диит іпсегіит аіі 
(еааеі): іпсегіо яиій реіегеі; ф іпсег¬ 
іит = айѵ. неизвѣстно: Аіехапйег, і. 
диа бйе, расеш Гесіі; 2) асііѵ. незнаю¬ 
щій, колеблющійся, сомнѣвающійся, 
іпсегіиа гегшп аиагит, ѵегі, Іосогит; 
диит і. езает, иЫ ѳв8ев. 

Іпоев8о, севаігі (сев8І), — 3. [іпсейо] 
наступать, нападать, бросаться на—, 
і. пшгоа, аіщиет уасиіів вах^ие; 
ігор. нападать, обвинять, поносить, 
аіщиет соптісіів, сгішіпіЬаа, йігіа ех- 
аесг&ІіопіЬпв; см. іпсейо, 2. 

Іпоеввиа, па, т. [іпсейо] 1) выступле¬ 
ніе, походка, іагйиа, сііпа, і.; 2) (Тас.) 
наступленіе, нападеніе, ргішо іпсевви; 
Ь) входъ, сіаийеге і. 

ІП0Ѳ8ІѲ, айѵ. [іпсевіов] преступно, 
скверно. 

Іпоевіо, 1. [іпсевіиз] осквернять. 
1. іпсевіов, аф. [іп-савіиа] нечистый, 
преступный, скверный, геа, атог, то- 
сеа, вегто; ошт. іасевіит, і, п. пре¬ 
ступная связь, кровосмѣшеніе. 

2. іпоѳвіоѳ, ив, т. = іпсевіит, см. іп- 
севіив, аф. 

іпоЬоаіаѳ, рагіср. и. іпсЬоо; 2) аф. 
недоконченный, несовершенный, не¬ 
полный, геа і. еі гпйіа; со^піііо і. 

ІпоЬоо, 1. 1) начинать, полагать осно¬ 
ваніе, аЬаоІѵеге еат рагіет віаіиае, 
^иае іпсЬоаіа егаі; і. Іетріит; 2) при¬ 
ниматься за —, приступать къ изло¬ 
женію, і. рЪіІоаорЬіат. 

1. іпсіАо, сійі, саашп,8. [іп-сайо] 1) па¬ 
дать на или во (что), іп Гоѵеат, въ 
яму; аахпт і. іп сгпга, саріІіЬиа^ ат- 
піа і. Йитіпі, впадаетъ — ; ігор. шсій. 
іп тогЬпт, заболѣть; Ъ) находить, на¬ 
падать, іеггог і. ехегсііпі, страхъ на- 



272 Іпо1<1о Іпоііпо 

пахъ на в., объялъ войско; с) бро¬ 
саться на — , въ — , і. іп ѵаііит рог- 
Іаяцие; і. рогіія; 2) = попадать, попа¬ 
даться, іп іпвііііав, іп талия аіісіуиа; 
і. іп аеа аііепит, войти въ долги; і. 
іп аегтопет, іп теаііопет <1е ге аіі- 
диа, случайно заговорить о чемъ; і. 
іп аіщиет, аііспі, попасться кому на 
встрѣчу, наткнуться на кого; і. іп 
Біо^огиш («с. іп яепіепііат Б.) слу¬ 
чайно сойтись въ мнѣніи съ Д.; іп- 
сісііі тіЬі іп тепіет, мнѣ приходитъ 
на умъ, на мысль; В) случаться, гее 
аігох і; Гогіе На і.; і. рег і(і іетрпя, 
иі—; ааере іпсібипі Іетрога, циае —; 
роіѳаі іпсИеге диаеаііо, можетъ пред¬ 
ставиться вопросъ; іпсісііі аіісиі та- 
Іит, случается съ кѣмъ несчастіе. 

2. іпоІ<іо, сісіі, сіяит, 8. [іп-сае<1о] 1) 
надрѣзать, агЬогеш; Ъ) врѣзать — 
вырѣзать, і. а1ічиі<1 іп шагтоге, іп 
аеа, іп соіитпа аепеа; і. атогеа аг- 
Ьогі; с) об-подрѣзывать, реппая, ті- 
Іеа, агЪогѳя; і) раз-перерѣзать, і. ѵіп- 
сиіа, Гипет; і. тепаа аіісиі; роёі. і. Га- 
сев (нарѣзать); 2) ігор, прерывать, 
вегтопет, робта, 1и<Іиш; &епиа ѵосіа 
ааере іпсіёепа, прерывающійся — 
прерывистый; Ь) отнимать, і тебіа, 
выпустить —; і. врет, лишить на¬ 
дежды. 

іпоііѳ, іа, п. отводный каналъ. 
іп-ОІВДО, пхі, псіит, 8. 1) опоясы¬ 

вать; і. ье и іпсіп#і, о-перепоясы- 
ватъся; 2) ігор. окружать, игЬеа тое- 
піЬиз. 

іпоіріо, сёрі, серіит, 8. [іп-саріо] 1) 
начинать, приступать, предприни¬ 
мать, Гасіпиа, Ьеііиш; і. Ьеііат ^егеге, 
Ь) = начинать говорить, аіс аіаііш 
гех і.; 2) Штат, начинаться, тег іп- 
сіріі. 

іпоівѳ, и аіш, адѵ. [іпсібо] краткими 
предложеніями, отрывисто, (Іісеге. 

іпоівіо, опія, /. и -ват, і, п- [іпсісіо] 
отдѣленіе, часть, членъ періода, 

іпоівив, рагіср. и. іпскіо; отт. 8иШ. 
іпсіаиш, і, «. = іпсіаіо. 

ідеііатепіит, і, п. [іпсііо] побуди¬ 
тельная причина, побужденіе, 

іпоііаіе, асіѵ. [ілсііаіия] быстро, скоро, 
іпсііаііо, бпіа, /. [іпсііо] 1) быстрое 
движеніе, скорость, быстрота, ѳоі Іег- 
Іиг Іапій іпсііаііопе; 2) ігор. воэ- 
побужденія,&1ісщ’и8; і. апіші, внутрен¬ 
нее побужденіе, стремленіе. 

ІПОІІаІия, рагіср. и. іпсііо; 2) аф. 
быстрый, скорый, сигаиа. 

Іп-сІІо, 1. 1) приводить въ быстрое 
движеніе, і. патеа гетіа; і. ециит, 
пустить л. вскачь: ецио іпсііаіо = во 
всю прыть; і. ее, спѣшить, бѣжать: 

і. ее ех сааігіа; і. ее іп Ьовіет; Ь) 
ускорять, тоіаа іпсііаіиг; с) — увели¬ 
чивать, роепаз, сеіегііаіеш; 2) ігор. 
воз-побуждать, подстрекать, яішііит, 
апітоа, аіщиет а<1 ІаЬогет, асі Ъеі- 
Іит; Ь) поджигать, раздражать, і. аіі- 
циет іп (сопіга) сопзиіев, іпсііаіоа оЬ 
еаш гет; с) вдохновлять, Іеггае тів і 
РуіЬіаш; тепіе іпсііаіоа, вдохновен¬ 
ный. 

іпоІІив, аф. [іп-сіео] приведенный въ 
быстрое движеніе, быстрый. 

іпоітШв, е, аф. грубый. 
іпоітШіѳг, айѵ. [іпсіѵіііз] грубо. 
Іп-оіато, Ь 1) звать, кликать, призы¬ 

вать, і. сотііет яшш, аііциет поті- 
пе; Ъ) = звать на помощь, пето іп- 
сіататіі; 2) кричать на кого, бранить, 
і. аіщиеш, аіісиі. 

іп-оі&гѳвоо, гиі, — 8. сдѣлаться из¬ 
вѣстнымъ, знаменитымъ. 

іп-оіёшѳпв, Ііа, аф. безпощадный, су¬ 
ровый , жестокій. 

іп-еіетепіаг, аЛѵ. безпощадно, су¬ 
рово. 

іп-оіѳтепііа, ае,/. суровость, жесто¬ 
кость. 

іпоііпіШо, 5пІ8, /. [іпсіідо] 1) накло¬ 
неніе, согрогія; Ь) I то сія = повыше¬ 
ніе и пониженіе голоса; 2) ігор. склон¬ 
ность, наклонность, сгисіеіііая еаі і. 
апіші а<1 азрегіога; Ь) расположеніе, 
і. ^шіісит а<1 поя; с) оборотъ, перемѣ¬ 
на, і. іогіипае; иіешіит еа ілсііпаііопѳ 
гаіия. 

іпоііп&іия, рагіср. \л. іпсіідо; 2) аф. 
склонный, расположенный, і. асі ра- 
сет; іпсііпаііог а<1 аі^иет; б) прихо¬ 
дящій въ упадокъ, въ разстройство, 
гея, Гогіипа, геяриЫіса; с) ѵох I низ¬ 

кій, густой голосъ. 
іпоііпо, Ь 1) ігапзіі. наклонять, сог- 

риа; яоі і. ае, склоняется къ запа¬ 
ду; і. асіѳш, заставить войско отсту¬ 
пить; Ъ) = обращать, і. сариі іп <1ех- 
Ігаш р&гіеш; шііііея іпсііпапі ее іп 
ипит Іосит; ігор. і. сиірат іп аіщиет, 
сложить вину на кого; с) клонить, 
склонять, Ъаес апішиш іпсііпапі, иі—: 
і. апітоа іп іііат яепіепііат; і. ее аа 
Зіоісоя; Гогіипа ее ео іпсііпаі, ^ио —; 
<?) давать другой оборотъ, измѣнять, 
Ггаия гет іпсішатіі; гея іпсііпаіа еяі; 
особл. нзмѣн. къ худшему, Гогіипа ее 
іпсііпаі, см. іпсііпаіия, 2. Ь.; 2) тігап*. 
наклоняться, согрога іпсііпапі; яоі іп- 
сІіпаЦ солнде на закатѣ; сііея і., день 
клонится къ вечеру; Ъ) асіеа і., в. от¬ 
ступаетъ; с) ігор. клониться, скло¬ 
няться, апітиѳ і.; і. аб тіяегісопііат; 
и асі расет; яепіепііае тоііогшп ѣ 
ео, иі —. 
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іпоШгпв, аф. = іпсіиіиз. 
іпоійсіо, ві, вот, 3. [іп-сіаибо] 1) за¬ 
ключать, запирать, і. аІЦиет сагсеге, 
іп сагсеге, іп сагсегет; і. ее Негасіеае 
или Негасіеаш; 2) включать, встав¬ 
лять, і. огаііопет іп ерівіоіат, і. аіі- 
<іш<і огаііопі; і. савіга тіпога твіогі- 
Ъив; огаііо іпсіива іп ІіЬго ^иіп^о, по¬ 
мѣщенная въ — ; і. втага^йит аиго 
(= оправить); 3) загораживать, ѵіат; 
ігор. прерывать, удерживать, ѵосеш, 
Іасгішаа. 

Іпоійяіо, 5пів, /. [іпсішіо] заключеніе 
(въ темницу). 

ІПОІП8П8, рагіср. гл. іпсішіо. 
іпсійіия, и іпсіуіов, аф. извѣстный, 
знаменитый, Ьото, ^ивііііа Иишае. 

іп-ооаоШя, аф. непринужденный, до¬ 
бровольный. 

іп-соѳпЗДші и іпооепів,аф. [іп-соепа] 
необѣдавшій, голодный. 

іп-оорІІо, ѣ прв-выдумать, аіідшгі аіі- 
сиі, что противъ кого, 

іп-со&пійіш, аф. 1) неизслѣдованный, 
неразобранный, саива; ^шіісаге ге іп- 
со$пііа, судить не разобравъ дѣла; 2) 
неизвѣстный, Ьос ОЫІів егаі іпсо^пі- 
ішп. 

іпооіа, ае, сотт. [іпсоіеге] обитатель, 
житель. 

Іп-ооіо, сбіпі, спіішп, 8. обитать, жить 
(ігапз. еі Шгапз.) і. пгЪет, і. ігапв 
НЬешпп. 

іпооішпів, е, аф. неповрежденный, 
невредимый, цѣлый, 

іпооішпіі&в, Жііз, /. [іпсоішшз] невре¬ 
димость, цѣлость, благосостояніе. 

Іп-оотііаіив, аф. несопровождаемый. 
Іп-<юттѳп<іа1ив, аф. никому не по¬ 
рученный, оставленный на произ¬ 
волъ. 

іпоотшдсІѳ, адѵ. [іпсоттосіиа] 1) не¬ 
удобно; некстати; 2) неблагопріятно, 
несчастливо, іпсошто<іІ88Іше паті$аге. 

Іпооттосіііав, ѢІІ8, /. [іпсоттобив] 
неудобиость, неудобство. 

ІпооштбсІо, ѣ [тсоттобов] причи¬ 
нять непріятности, безпокоитъ, быть 
въ тягость, піЫІ ѣіЪі іпсоттойаі. 

іпоохшпосіит, і, в. [іпсоттобив] 1) 
неудобство, Іосі: 2) непріятность, тя¬ 
гость, іпсоттпоаа ѵііае; 3) вредъ, убы¬ 
токъ, неудача, несчастіе, айегге і.; 
іоі іпсотшскіів ассеріів. 

іп-ооттбсііів, аф. 1) неудобный, не¬ 
кстати, гев, соі^иіит; 2) неблаго¬ 
пріятный, противный, і. аіісиі; іп ге- 
Ьия е^ив іпсоттойів; і. ѵаіеішіо, не¬ 
здоровье; 2) непріятный, тягостный 
ге«, веѵегііав. 

іл-ооттиіаЪШв, е, аф. неизмѣряе- 
иый. 

іп-оотрагаЬ!1І8, е, аф. несравнен¬ 
ный, безподобный. 

іп-оотрѳгіив, аф. недознанный, не¬ 
извѣстный. 

іпоотровііѳ, адѵ. [іпсотровііив] безъ 
порядка, небрежно, нескладно, <1і- 
сеге. 

іп-оотровіШѳ, аду 1) неприведенный 
въ порядокъ, не въ надлежащемъ по¬ 
рядкѣ, а#теп і.; 2) неправильно распо¬ 
ложенный, небрежный, нескладный, 
огаііо. 

Іп-оотргѳЬѳпвіЪШв, е, аду непости¬ 
жимый. 

іп-еотрйів, аф. 1) непричесанный, 
неубранный, саріііі, сариі; 2) ігор. 
безъискусственный, огаііо. 

іп-оопоеввив, оф. недозволенный. 
ІП-ООПСІШШ8, оф. нескладный, нелѣ¬ 
пый. 

іп-оопсщввив, аф. непоколебимый, 
твердый. 

1пооп<Шѳ, адѵ. [іпсопйііпв] безпоря¬ 
дочно. 

іп-оогиШив, оф. [сошіо] 1) нестрой¬ 
ный, не въ порядкѣ, асіев; 2) безъ¬ 
искусственный, грубый, допив йісеп- 
<1і, сагшіпа. 

іп-ооп^гиепв, іів, аф. несообразный, 
несогласный. 

Іп-оопѳддиепв, Іів, аф. непослѣдова¬ 
тельный. 

іпоопведиепііа, ае, /. [тсопведпепв] 
непослѣдовательность. 

іпоопвісіегапііа, ае, /. [іп-сопвібего] 
необдуманность, неразсудительность. 

іпоопвшѳгаіѳ, адѵ. [іпсопвМегаіив] 
необдуманно. 

іп-оопвісіегаіяів, аф. необдуманный, 
безразсудный, опрометчивый. 

Іп-оопвоІаЪШв, е, аф. 1) неутѣши- 
мый; 2) роёі. — неизлечимый, неис¬ 
цѣлимый, УЛІШІ8. 

іп-оопвіапв, іів, аф. 1) непостоянный, 
перемѣнчивый; 2) противорѣчивый, 
непослѣдовательный. 

іпоопвіапібг, адѵ. [іпсопаіапв] непо¬ 
стоянно, противорѣчиво, непослѣдо¬ 
вательно. 

іпсопвіапііа, ае, /. [іпсопвіапв] непо¬ 
стоянство, перемѣнчивость. 

1пооіі8а11е, адѵ. [іпсопвиііов] необду¬ 
манно.* 

іпоопвиііо, адѵ. = іпсопвпііе. 
іп-оопвиііив, аф. 1) тотъ, съ кото¬ 

рымъ не совѣтовались, неспрошен¬ 
ный, вепаіп іпсоп8п11б аіщикі Гасеге, 
Ь) роёі. неполучнвшіЙ совѣта, безъ 
совѣта, і. аЬііІ; 2) необдуманный, без¬ 
разсудный, гаііо, 1аг#Шо, Ьото. 

1п*ооп8ишр^П8, аф. неистраченный, 
цѣлый. 
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іп-оопіатіп&іив, аф. незапятнанный, 
чистый. 

Іп-оопіепіия, аф. [сопіепдо] ненатя¬ 
нутый, слабый. 

іп-оопііпепв, ІІ8, аф. невоздержный, 
іп-оопііпѳпіѳг, аіѵ. невоздержно, не¬ 
умѣренно. 

іпоопііпѳпѣіа, ае, /. [шсопііпепа] не* 
воздержность. 

іп-оопѵёпіепв, ііз, аф. 1) несоглас¬ 
ный; 2) несходный. 

іп-одфіо, сохі, сосіпш, 3. 1) варить, 
аіщиіб аіісиі геі, аіщиа ге, что съ 
чѣмъ, въ чѣмъ; і. габісев ВассЬо 
(=ѵіпо); 2) роёі. нраснть, окраши¬ 
вать, уеііега іпсосіа Тугіов гиЬогев, 
нраш. въ пурпуровый цвѣтъ. 

Іп-ооггеоіив, оф. неисправленный, 
іпооггиріе, айѵ. [іпсоггиріиз] искрен¬ 

но, вѣрно, справедливо, д и а і саге, 
іп-ооггиріив, аф. 1) неиспорченный, 

ван^тш; Ь) неповрежденный, цѣлый, 
Іетрішп; ргаеба і. нетронутая д.; 2) 
ігор. непорочный, ѵігдо; Ь) неподку¬ 
пленный, неподкупный, сиаіов, іийех; 
с) неподдѣльный, истинный, искрен¬ 
ній, Идее, апітив, ^ибісіит. 

Іп-огеЬѳвоо, и -Ъгевсо, Ъиі (Ьгпі), — 3. 
становиться частымъ, сильнымъ — 
усиливаться, распространяться, ѵеп- 
ІП8, Гата Ьеііі і.; ргоѵегЬіо іпсгеЬші, 
вошло въ пословицу. 

іп-огесііЬШв, е, аф. невѣроятный, не¬ 
имовѣрный. 

ІпогейіЫШег, айѵ. [іпсгебіЪіІіе] не¬ 
вѣроятно, неимовѣрно, 

іп-огѳййіив, аф. не легко вѣрящій, 
невѣрующій. 

іпогетепішхі, і, ». [іпсгевсо] 1) воз¬ 
растаніе; ігор. приращеніе, пріумно¬ 
женіе, увеличеніе, іп пгЬіа іпсгетеп- 
іо; евве іп іпсгетепіо, увеличиваться; 
2) роёі. — а) сѣмя, <1епІев іпсгетепіа 
рорпІі^Ь) питомецъ, і. «Гоѵія. 

іп-огѳргіо, 1. громко зашумѣть; оттп. 
а) і. аіщпет ѵегЪів (тосіЬив) и і. аіі- 
4пеш, кричать на кого, бранить кого: 
і. еі асспваге Веі^ав; іггібеге еі і.; Ъ) 
роёі. кричать кому — одобрять, іаш 
Віііае іпсгеріі&па еіс. 

іп-огёро, (раѵі) рпі, ріішп, 1. 1) зашу¬ 
мѣть, заскрипѣть, загремѣть, іпсге- 
рпеге агта; ^иі<1^иі<1 іпсгераі (іпсге- 
риегіі) = при малѣйшемъ шумѣ; Ь) 
ігор. дѣлаться слышнымъ — обнару¬ 
живаться, виврісіо, іитиііив і.; еі ціші 
іпсгереі іеггогів; 2) кричать, громко 
называть, потеп аіісіуив, аіщпет по- 
тіпе; Ъ) кричать на кого, бранить, Я- 
Ііиш, тііііев; ^гаѵіогіЬив ргоЬгів іп- 
сгераѣаі; і. регЯЯіат, і^паѵіат аііси- 
^ив, дѣлать кому упреки, бранить 

за — ; с) роёі. = понукать, поощрять, 
тогапіеа аегіа г&исі сапог іпсгераі; 
8) дѣлать слышнымъ, заставлять зву¬ 
чать, і. вопііит; і. Іугаш, играть на 
лирѣ. 

іп-огевоо, сгБѵі,— 3.1) на-прирастать, 
аіщиісі аіісиі геі; 2) возрастать, уве¬ 
личиваться, усиливаться, ашіасіа, <Ь>- 
Іог і. 

іпогёіия, оф*. [іп-сегпо] непросѣянный. 
іп-огиепШяш, аф. неокров&вленный. 
Іп-сгиѳпіав, аф. некровавый, не кро¬ 
вопролитный, безъ потерн крови. 

іпсгивіо, 1. [іп-сгизіа] покрывать ко¬ 
рою или слоемъ напр. гипсовымъ. 

іп-ойЬо, сиЪиі, сиЪііит, 1. 1) лежать 
на —, і. реШЬиа; Ь) спать въ капн- 
щѣ (чтобы во снѣ получить открове¬ 
ніе) і. іп і&по или сит сіаі. і. Гапо 
Аеасиіаріі; і. «Гоѵі, въ храмѣ Юпите¬ 
ра; 2) ігор. оставаться, находиться, 
гигі, ЕгутапіЬо; Ь) стеречь, карау¬ 
лить, і. (ііѵіііі8, ресипіае. 

іп-сйсіо, сисіі, сішіт, 8. ковать, обдѣ¬ 
лывать. 

іпопіоо, 1. [іп-саісо] 1) втаптывать, 
утаптывать, аіщиіа; 2) ігор. вста¬ 
влять, всп летать, ѵегЬа Огаеса; Ь) впе¬ 
рять, впечатлѣвать, аІіфііЯ тетогіае; 
с) = навязывать, напрашивать, 
ее аагіЪив повігів іпсиіс&пі, которые 
насильно заставляютъ слушать себя. 

Іп-опір&іов, аф. безпорочный, без¬ 
укоризненный. 

іпсиііѳ, айѵ. [шсиііиз] безгьнскусствен- 
но, просто, грубо. 

1. іп-оиШиц аф. 1) невоздѣланный, 
необработанный, пустой, необитае¬ 
мый, а^ег, Іосив, ге$іо; 2) ігор. необ¬ 
разованный, грубый, Ъотіпев іпспігі 
іпдосіщие; &) оставленный въ небре¬ 
женіи, неубранный, неопрятный, гряз¬ 
ный, сота; Ьотіпев іпіопаі еі іп- 
сиііі. 

2. іпоиііив, пз, т. [іп-соіо] небреженіе, 
нерадѣніе. 

Іп-оитЬо, сиЬпі, сиЪііит, 3. [іп-спЬо] 
1) ложиться на, опираться о, во что, 
і. іого, агаіго, оііѵае; роёі. вііех іп- 
ситЪепв а<1 таге, скала, выдающаяся 
на море; &) і. іп &1а<1іищ, і. іегго, пасть 
на мечъ, заколоться мечемъ; 2) нале¬ 
гать, і. гетіз, наваливаться на весла; 
Ъ) і. іп (аЯ) аІщиіЯ, стараться, забо¬ 
титься о чемъ, прилагать стараніе, 
ревностно заниматься чѣмъ: і. іп Ъеі- 
Ішп, іп гетриЫіс&т, іп аІщиоЯ віи- 
Яіпт, &<І иІсівсепЯаа іп^игіав; с) = со¬ 
дѣйствовать рѣшенію, рѣшать, і. аіі¬ 
сиі геі, і. Гаіо; Я) устремляться, і. іп 
Ьовіет, і. іп М&себопіат; роёі. ѵепіив 
і. тагі, вііѵае; соЬогз ГеЬгіит ѣ іеггіа; 
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Ргор. стремиться, желать, шипісіріа 
іпситЪипі еойет. 

іпстш&ЪйІа, бгихп, п. пелены; ігор. ко¬ 
лыбель, начало, іпйе аЪ іпсииаЪиІіа; 
и ёосігіпае. 

іл-сиг&іив, ад). оставленный безъ по¬ 
печенія, нслечсиный. 
шопгіец ае, /. [іп-сига] небрежность, 
нерадѣніе, безпечность, (апіае геі, въ 
столь важномъ дѣлѣ, 

іпсгагіове, адѵ. [іпсигіовив] небрежно, 
безпечно. 

Іп-оигібвив, ад). 1) небрежный, нера¬ 
дивый, равнодушный, безпечный, іп 
ге аіщиа; і. геі аііауиа, незаботящійся 
о чемъ; 2) ра*$. небрежно сдѣланный, 

іп-опгго, сиггі (спсиггі), сигаит, 3. 
1) набѣжать, іп аіідиет, савігіа, 
Ь) = напасть, броситься; і. іп Ъоаіеа, 
і. Іеті агшаіпгае Ьоѳііаш; і. іп Масе- 
йопіат, вторгнуться въ М.; ігор. і. іп 
ігіЪапов (= нападать, обвинять) — 
или случайно напасть, наткнуться: і. 
іп а!щиет, іи а1Цшй; аі^аій і. іп 
оспіов (осиіів) бросается въ глаза; с) 
а#гі ргіѵаіі іпсиггип* іп риЫісиш, за¬ 
ходятъ за черту, вдаются; 2) ігор. по¬ 
пасться — подвергнуться, і. іп йіГіі- 
епііаіет, іп гергеЬепаіопез, іп тахі- 
таш (гаийет; і. іп ойіа Ъотіпит, 
сдѣлаться предметомъ ненависти; і. 
іп тосез, войти въ огласку; Ь) встрѣ¬ 
чаться, случаться, іпсщтипі Іешрога, 
^иае — ; сазов диі іп варіепіеш роіеві 
іпсштеге, можетъ случ. съ мудре¬ 
цомъ; і. іп аі^иет (ііеш, приходиться 
въ, падать на — ; аіщш'й і. іп йіари- 
Іаііопет (входитъ, встрѣчается), 

іпеигвіо, бпіа, /. [іпсигго] набѣгъ: а) 
наступленіе, нападеніе, вторженіе, 
Гасеге і. іп ѣпѳа Котапогиш; &) на¬ 
поръ, стеченіе, аіотогит. 

іп-сигвііо, 1. = іпсигво. 
іп-сигво, І, набѣгать, аііспі геі, на что; 
оеобл. а) нападать, і. іп Ьоаіет, и 
ігапз. і. аргоз; Ь) і. осоііэ, бросаться 
въ глаза; аііциій і. аигіЬиз, бьетъ въ 
уши. 

іпЬгшгов, из, ж. [іпсигго] 1) набѣгъ, 
нападеніе, ециіішп; 2) напоръ, Йиті- 
піз. 

Іштгѵівсо, (ѵезсо)-8. [іпсигтиз] 
кривиться, изгибаться, 

іштгто, 1* [іпсигѵив] кривить, гнуть, 
сгибать. 

ІП-оитія, ад), загнутый, согнутый, 
кривой. 

іпоов, ййіз, /. [іп-сийо] наковальня; 
ргоѵегЪ. еапйет іпсийет іипйеге = 
постоянно заниматься однимъ н тѣмъ 
же; іпсийі геййеге ѵегвиа, перерабо¬ 
тать, передѣлать с. 

іпоиваііо, опіа, /. [іпсиво] обвиненіе, 
порицаніе. 

іпсйво, 1» [іп-саива] винить, жаловать¬ 
ся на — , порицать, аіщиет, Гасйт 
аііоуиз; і. аііциет геі а!ісц}иа, пори¬ 
цать, бранить кого за что. 

1. Іпсиввив, ив, т. [іпсиііо] удареніе. 
2. іпсиввив, рагіср. и. іпсиііо. 
іп-оивіосШив, ад). 1) оставленный 

безъ присмотра, безъ караула, оѵііе, 
игѣв; 2) несоблюденный, упущенный, 
оЪаегѵаІіо йіегиш; 8) нескрытыЙ, 
атог. 

іпеивив, рагіср. хл. іпсшіо. 
іпойііо, сивві, сиваит, 8. [іп-циа*іо] 1) 
ударять, іп аіідиій, аіісиі геі, обо что; 
b) бросать, кидать, швырять, заха, 
іасев еі Ьавіав; 2) ігор. внушать, 
вселять, і. аіісиі іеггогеш, привести 
кого въ страхъ; Ь) причинять, і. аіі- 
спі пе^оііа, надѣлать кому хлопотъ; 
c) сообщать, аіісиі ібейит пипсіит, 
ѵіт ѵепііа. 

іпйазаѣіо, опія, /. [іпба&о] отыскива¬ 
ніе, взыскиваніе, вывѣдываніе, 

іпсі&в&іог, бгіз, т. [іпйа$о] изыска¬ 
тель, вывѣдыватель. 

іпйа&аігіх, Ісів, /. [іпйа#о] изыска¬ 
тель ни ца. 

1* іпсІа^о, 1. отыскивать чутьемъ, сапіз 
паіоз ай іпйа^апйит; ігор. изыски¬ 
вать, вывѣдывать, ѵіаз, іпйісіа. 

2. іпсі&зо, шіз, /. окруженіе, обложе¬ 
ніе (охотничье выраженіе), 

іпйе, адѵ. 1) оттуда, ішіе ЕрЪеашп рег- 
ѵепіі; ігор. і. огііиг аийасіа, і. ошпіа 
асеіега $і(ршпіиг; 2) потомъ, за тѣмъ; 
Ъ) ішіе а ргіпсіріо, съ самаго начала; 
^&т ішіе а ^иаев^ига, а сопаиіаіи, уже 
съ самаго начала кв., консульства. 

іп-йбЪіІив, ад), недолжный, ненадле¬ 
жащій. 

іп-йёоепв, ііз, ад), непристойный, не¬ 
приличный. 

і&йеоѳпіѳг, адѵ. [іпйесепа] непристой¬ 
но, неприлично. 

іп-сіѳсеі»-2. неприличествовать. 
іп-йеоІіп&ЪШв, е, ад), неизмѣняемый, 

непреклонный. 
іп-йѳоііпаіав, ад), неизмѣненный, не¬ 

измѣнный. 
іп-йѳобгѳ, адѵ. непристойно, 
іпйѳобгів, е, ад), [іп-йесив] непристой¬ 
ный, непохвальный, постыдный, 

іп-йѳсбго, 1. искажать, 
іп-йѳобгив, ад), неприличный, непри¬ 

стойный, некрасивый. 
іп-йѳГѳпзив, ад), незащищенный, без¬ 

защитный. 
іп-йѳГѳввив, ад), неутомленный, 
іп-йѳ&пііив, ад), неопредѣленный, 
іп-йѳ&ёйів, ад), неоплаканный. 
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іп-Аѳуѳоіив, аф. несброшенный, не* 
низверженный. 

Іп-сІѳ1ѳЪі1І8, е, аф. неизгладимый, 
вѣчный, бесив. 

Іп-сіѳІіЪаІив, оф. нетронутый, не¬ 
уменьшенный. 

іп-сіѳтпаіив, аф\ [батпо] неосужден- 
ный; сіѵет іпбетп&іит іпІегБсеге, 
безъ суда, безъ судебнаго приговора. 

іпсіетпів, е, аф. [т-батппт] непо- 
терпѣвшій потери, убытка. 

іп-дѳрІогЗДив, аф. неоплаканный. 
іпсІѳріив, рагіср. гл. ігиііріасог. 
іп-йѳргѳЬепвив и іпчіергешіив, аф. 
непримѣченный. 

Іп-сіѳвѳгіив, аф. неоставленный, не 
покинутый. 

ІпсІѳвйгіоІгав, аф. незадѣтый, нетро¬ 
нутый. 

іп-йеіопвив, аф. необстриженный. 
іп-йвтіШдів, аф. неизбѣжный, неми¬ 

нуемый. 
Іпсіех, ісіѳ, сотт. [іпДісо] 1) объяви¬ 
тель, извѣститель; особл. показатель, 
донощикъ; Ь) ігор. о томъ, что обна¬ 
руживаетъ, улика, осиіі, іпбісев апі- 
ті; аппиіиа і. аисіогів; с) бідііив і., 
указательный палецъ; ф роёі. проб¬ 
ный камень; 2) заглавіе или надпись; 
Ь) реестръ, списокъ, ІіЪгогиш. 

Іпаі, бгит, т. обитатели Индіи; отт. 
Іпсіив и Ішііоив, аф.; Іпсііа, ае,/. 
Индія. 

1. іп-діоѳпв, іів, аф. [бісо] неговоря- 
щій, несказываюшій; встрѣч. въ ви¬ 
раж. те іпбісепіѳ, когда я не гово¬ 
рю, не говорилъ. 

2. іпсІіоѳпв, рагіср. гл. іпбТсо. 
Іпсііоіит, іі, п. [іпбех] 1) объявленіе, 
показаніе, доносъ, соп}игаІіопів; Гасе- 
ге і. аііспі, беГеггѳ і. аб аіщііет, объ¬ 
явить, донести кому; ргойіегі і. = 
изъявить намѣреніе объявить, доне¬ 
сти о чемъ; ровіиіаге і. просить по¬ 
зволенія объяв., донести о чемъ; Ь) = 
награда за объявленіе, доносъ, раг- 
Іет іпбісіі ассіреге; 2) ігор. признакъ, 
знакъ, доказательство, іпбісіа еі ѵе- 
віі#іа ѵепѳпі; і. Ъеаеѵоіепііае, ігае; 
іпбісіо евве, служить доказатель¬ 
ствомъ. 

1. іп-сііоо, 1.1) сказать, объявить, сап- 
ват геі, аіщиет; Ь) назначить цѣну, 
оцѣнить, і. (ипбшп аііспі; 2) доносить 
на кого, о чемъ, показывать, объя¬ 
влять, открывать, і. соп8сіов, ве, гет 
отпет; і. <1ѳ соіуигаііопе; Ъ) ігор. 
показывать, обнаруживать, ѵпііив і. 
тогеѳ; і. боіогет Іасгітіа. 

2. іп-сііоо, хі, сіит, 8. 1) объявлять, 
возвѣщать, назначать, і. біет сопсі- 
Ііі; і. сопсіііит ВіЬгасіе, вирріісаііо- 

пет Котае; Ь) і. ехегскпт іп аіщпет 
Іосит, а<і рогіая, велѣть войску прид¬ 
ти, собраться, быть — ; 2) = нала¬ 
гать, аіісиі тиііат, ІгіЬиІпт. 

1. Іп-сіісіив, аф. 1) несказанный; роёі. 
і. сагтіпіЬив повігіа; неупомянутый, 
невоспѣтый — ; 2) іпбісій саивй (соп- 
бетпаге еіс.) = не выслушавъ дѣла, 
оправданія безъ суда, см. сайка, 2. Ъ. 
(бісеге с.). 

2. іпсИоЪив, рагіср. гл. іпбісо. 
Ішіісив, см. Іпйі. 
ішіісіѳт, аАѵ. [іпбе-ібет] оттуда же: 

і. АшегіЙ, ех АсЬа^а, также изъ А. 
ішИѳв, см. сііев, 1. Ь. 
іп-сІШѳгепв, 1І8, аф. безразличный; 

особл. а) не хорошій, ян худой, сред¬ 
ній; Ъ) равнодушный, неразборчивый, 
Ъото. 

іп-<іШегепіег, сЛх>. [іп<ШЙГегепя] без¬ 
различно, безъ различія. 

ІпсІівёпа, ае, сотт. [іпби = іп-&і&по] 
1) аф. туземный, природный; 2) виЬві. 
природный житель, туземецъ. 

ішіікѳпііа, ае, /. [іпбі^епв] 1) нужда; 
2) недовольствіе. 

іпоівео, яаі, — 2. [іпби = іп-е^ео] 1) 
имѣть нужду, нуждаться, геі аіістцпв, 
ге аіциа, въ чемъ; ішіідепз, нуждаю¬ 
щійся и вѵЬві. = бѣдный, неимущій; 
2) = желать, апгі. 

1. іпсІІквѳ, біів, т. [іпби = іп-допо] 
туземный, отечественный, <Ііі іпбі- 
$еіев. 

2. іпсіівев, із, т. [іпбі#ео] неимущій. 
іп-дівевіив, аф. неприведенный въ 

порядокъ, нераздѣленный. 
ІпйівпаЪипсІив, аф. [іпбірюг] него¬ 

дующій, полный негодованія. 
іхніівпаііо, бпів, /. [іабіраог] 1) него¬ 
дованіе, іпбі#паІіопет тоѵеге, воз¬ 
будить н.; 2) въ ритор, ісгт. і. воз¬ 
бужденіе негодованія. 

ішІЦраііипоиІа, ае, /. [<1етіп. отъ 
іпбі#паІіо] досада. 

ІПСІІ8ПѲ, аДѵ. [іабі^пив] 1) недостой¬ 
нымъ образомъ, гвусныжъ образомъ, 
регіге, і. аіщиет ііуагіа аГйсеге; 2) 
съ негодованіемъ, съ досадою; і. рай, 
Гегге (аіідиіб) негодовать, досадовать, 
быть весьма недовольнымъ. 

Іпсіі8ііі1а8, айв,/, [іпбі^пив] 1) возму¬ 
щающее душу качество, обстоятель¬ 
ство, недостойность, низость, і. ассп- 
ваіогів, геі; Ь) дурное обращеніе — 
оскорбленіе, безчестіе, отпев іп<1і- 
пііаіев еі тоіевііаа регГегге; 2) = іп- 
і^паііо, негодованіе, Іасііа роіегіі 

евае повіга і.? 
Іпііі^пог, 1. вероп. [іпбіртпв] 1) счи¬ 

тать недостойнымъ — негодовать, до¬ 
садовать, сердиться, і. Ьаес, на это; 
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і. ^ио<1 Ьос Гасішд еві; іпбі^папдия, 
возмущающій душу, возмутительный; 
іпсііяпалв — аф. негодующій, недо¬ 
вольный; 2) роН. — не терпѣть, йи- 
ѵіив і. родіеш. 

іп-сЩрив, аф. 1) недостойный, Ьодо- 
ге; іп(Ііршв, дді ашеіиг; Ь) = неза- 
служивающіЙ (того, чему подвергает¬ 
ся), вдЫеѵаге саіатіиіеа Ъошіпит ід- 
(іі^погот, несчастныхъ не по соб¬ 
ственной винѣ; сігсипніаге ѵіпсиіа 
соПо ід<1і$ао: с) неприличный, не¬ 
пристойный, даес вид! іпсіі#па уедете 
теаіго, ша^евиіе рориіі Котапі; ід- 
сЦ&пшпІ з= о стыдъ! о срамъ! 2) неза¬ 
служенный — возмущающій душу, 
жестокій, пюга, іасіпив; ідбі^да рег- 
реіі; роёі. Ьіетв і., чрезвычайно су¬ 
ровая зима. 

іпсіі&ив, аф. [шсИдео] нуждающійся, 
оріз, ВЪ ПОМОЩИ. 

іп-(ІіІІ$ѲП8, (І8, аф. нерачительный, 
небрежный, геі аіісіцив, въ отноше¬ 
нія чего л. 

іпсШівѳпібг,, айѵ. [іпйііі^едз] нерачи¬ 
тельно, небрежно. 

іп<1Швѳпіі&, ае, /. [ішШідепв] небреж¬ 
ность, нерадѣніе, нерадивость, аіі- 
сфов геі, въ отношеніи чего-л. 

ішіІрівоог, гіеріиа в., 8. йероп. [іпгіи- 
= ід-арівсог] догонять, настигать, 
паѵеш. 

Іп-йігѳоЪия, оф*. непрямой. 
іп-сіігѳріив, аф. неразграбленный. 
іп-сііаогёіия, оф. 1) нераздѣльный, не 
отдѣльный, соптіѵіа сдш ііз іпШвсгеІа 
ЬаЪеда; 2) безразличный, безъ разли¬ 
чія, ідйівсгеііз Ъів дошіоіЪив иіипіиг; 
3) неразличимый, ргоіеа і. виів рагед- 
ііЪив; тосеа іайівсгеіаѳ, смѣшанные 
голоса. 

іп<1І8Ѳгіѳ, айѵ. [ідбіаегіав] некрасно- 
рѣчнво. 

іп-сіівегііів, оф. неимѣющій дара сло¬ 
ва, некраснорѣчивый. 

іп(Ивровііѳ, айѵ. [ідсіівровііив] безпо¬ 
рядочно.^ 

Іп-(ІІвровШів, аф. нѳпрнведенный въ 

мый. 
іпйівііпсіе, айѵ. [іпёівііпсіив] безъ 
различія. 

іп-(іі8І;іпоіив, аф. 1) не отдѣленный, 
не въ надлежащемъ порядкѣ; 2) не¬ 
ясный, сбивчивый. 

Іп-сІіѵІсІйив, аф. 1) недѣлимый, сог- 
рае; 2) (Тас.) неразлучный. 

іп-сІо* аІ<Н, <Шшп, 8. 1) класть, поло¬ 
жить въ —, ваіет ід а^и&т, ѵеде- 
диш роііоді: 2) прилагать, приста¬ 
влять, сиаіоаеа ішіііі; Ъ) давать, сооб¬ 

щать, аіісиі дотед, со^дотеп; і. аіісиі 
раѵогет (внушить); і. доѵоз гііив, вво¬ 
дить новые обряды; 3) = заложить, 
достроить, савіеііа гиріЬив, на ска¬ 
лахъ; і. родіев. 

іп-сІооПів, е, аф. 1) тотъ, котораго 
нелегко учнть, непонятливый, і. еі 
І&ПІЦ8; Ъ) роН. = непривыкающій, 
неспособный, і. раіі; і. ддіеіі; 2) не¬ 
свѣдущій, глупый, яедиа, дишегив 
(толпа); 8) чему трудно учить, труд¬ 
ный, і. (Іівсірііда. 

іпсіосіѳ, айѵ. [іпгіосіив] неучено, не¬ 
искусно. 

іп-сіосіив, аф. 1) неученый, неискус¬ 
ный, Ьото, таддв; Ъ) грубый, тов; 
2) = непривыкшій, і. іегге іи^а. 

іпсіоіѳпііа, ае, /. [ід-сіоіео] нечувство- 
ваніе боли. 

іпсібіѳв, із, /. [ідгіи = ід-оіевсо] врож¬ 
денное свойство, природная способ¬ 
ность. 

ІП-СІ0ІѲ800, Іиі, — 8. [Доіео] 1) чув¬ 
ствовать боль^ ігор. печалиться, огор¬ 
чаться, ге аіщиа; і. ше Іат вего Ьос 
со^повсеге; і. і(і іраат, — этимъ са¬ 
мымъ; 2) ігаюіі. {рѣдко) чувствовать 
боль отъ, при — , і. іасіит Ьогаіпит. 

іп-сіотШів, оф. 1) неукрощенный, не¬ 
обузданный, ециив; ігор. сирісіііав, 
іигог; 2) неукротимый, неодолимый, 
Негси1ев,да(іодев. 

іп-сІогшіо, 4. 1) спать на (чемъ), і. 
сиЬіІі, вігаіів; 2) ігор. быть небреж¬ 
нымъ, равнодушнымъ, нерадѣть, ід 
гѳ аі^иа, аіісиі геі. 

іп-йоі&іив, аф. ненадѣленнАй; ігор. 
бѣдный, скудный, агв; роёі. согрога 
і., тѣла, погребенныя (сожженныя) 
безъ обычи. церемоній. 

іп-сІиЬііаЬШв, е, аф. несомнѣнный. 
іп-сІиЪіІ&йів, аф. недодлежащій со¬ 
мнѣнію, несомнѣнный. 

іп-йиЫіо, 1* сомнѣваться, геі аіісиі, 
въ чемъ. 

Іп-ййЫпв, аф. несомнѣнный, 
іпйиоі&ѳ, агит, /. перемиріе; Г&сеге і. 
заключить п.; рег ідсіисіав, во время п. 

іп-сІйоо, хі, сіит, 8. 1) вводить, аіі- 
диеш ід ведаіит, тііііеа ід ри^п&т; 
ігор. і. аіщиет ід еггогет, поѵа ѵегЪа 
ід Ііпдиат; і. доѵов тогев; і. (Ііясог- 
(ііат ід сіѵііаіет, водворить несогла¬ 
сіе въ г.; Ь) приводить кого (въ со¬ 
чиненіи) представлять, іпйисіі Зосга- 
іеш сотшетогапіеш, заставляетъ Со¬ 
крата говорить; і. Тігевіат <Іер1о- 
гадіет саесііаіет виат; с) выводить 
на сцену, і. еіерѣапіов, ^Іасііаіогев; і. 
поѵат регводат; ф=побуждать, скло¬ 
нять, і. аіщдет асі Ъеііит, асі тівегі- 
сог(Наш; і. аіщиет иі тепііаіиг; ча- 
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сто іпбпсіив, побужденный, прель¬ 
щенный, увлеченный, ере, ргеііо, си- 
рібііаіе гедці; е) І. іп апітит и і. апі- 
тит, рѣшиться; /) і. іп гаііопіЪиа, і. 
(ресипіаш) іп гаііопеш, записать, по¬ 
ставить въ счетъ; 2) наводить, роп- 
іеш; 6) іпб. аіщиіб аіісиі геі, натя¬ 
нуть что-д. на—, надѣть, віЬі саісеит 
(сапогъ); іпб, аоіеаа (сандаліи) іп ре¬ 
дев; іпб. пиЬет соѳіо, покрыть небо 
тучею; іші. ріитаа твтЪгІ8, покрыть 
члены перьями; отт. іпбисегв = по¬ 
крывать, аіщиіб гѳ аіідиа: всиіа реііі- 
Ъп8, ровіеш рісе; с) написанное (на до¬ 
щечкахъ, покрытыхъ воскомъ) вновь 
покрыть воскомъ, затирать написан¬ 
ное, отт. іпбисеге=уничтожать: по- 
шіпа, аепаіив сопаиііит, бесгеіит. 

іпсіиоііо, бпІ8, /. [іпбисо] 1) введеніе, 
представленіе, ^иѵешш; ігор. і. егго- 
гів, введеніе въ заблужденіе; і апіті 
ее намѣреніе, рѣшеніе; Ъ) проведеніе, 
а^иагиш; 2) въ ритор, іегт. і. приве¬ 
деніе примѣровъ въ доказательство 
чего-л., доказываніе примѣрами. 

іпсІиоіив, рагіср. гл. іпбисо. 
Іпсіиойив, ив, т. [іпбисо] побужденіе; 

встрѣч. только аЫаі.: іпбисіи вио, і. 
аіісфиа. 

іпсіиівѳпв, рагіср. гл. шбп1$ео; 2) оф. 
снисходительный, милостивый, до¬ 
брый, і. аіісиі, іп аіциет, къ кому; 
Ь) преданный, страстный, аіеае, 
къ игрѣ въ кости. 

іпсіііі^епіѳг, а4ѵ. [ішіаІ^епв] снисхо¬ 
дительно, милостиво, ласково. 

Ішіиівѳпііа, ае,/. [тби1$епа] 1) снис¬ 
ходительность, милость, іп аіциет, 
къ кому; 2) нѣжная любовь, нѣж¬ 
ность, і шаігів. 

іпйиівѳо, Іві, Ниш, 2. 1) быть снисхо¬ 
дительнымъ, беЬіІогі; отт. = а) бла¬ 
говолить, Саеваг і. сіѵііаіі Аебиогшп; 
Ь) уступать, агбогі тіНіит; і. ргесі- 
Ьиа, уважить просьбы; Ь) предаваться, 
боіогі; і. віЬі, апішо, пред, своимъ 
прихотямъ, ни въ чемъ себѣ не от¬ 
казывать; ф быть склоннымъ, гото¬ 
вымъ, преданнымъ, і. потіа ашісіііів; 
і. ігае, вошпо; е) заботиться, печься, 
і. ѵаіеіибіпі, о здоровьѣ; і. 1аЪогі;2)іпб. 
аі^аіб, даровать —. 

ІпбитепЕит, і, п. [іпбио] одѣяніе, 
одежда. 

ІпсІио, иі, Піит, 8. 1) надѣвать, і. аіі¬ 
сиі ѵевіет; і. віЬі Іо^иет; і. $а1еат; 
іпбиіия теаіеш, ^аіеаш, надѣвшій мдіі 
которому надѣли платье, шлемъ; ігор. 
а) принимать, і. тогев Регаагит; Ь) 
принимать на себя, і. шппіа бисіа; і. 
регвопаш ;ибісіа и і. ргобііогеш, роль 
судьи, измѣнника; с) давать, і. аіісиі 

потеп; і. аіісиі вресіеш (видъ) іаіго- 
пІ8, представить кого разбойникомъ; 
2) одѣвать — окружать, покрывать, 
снабжать, аІЦиіб аіциа ге; і. сгаіега 
согопѣ, украсить винную чашу цвѣ¬ 
тами; агЪог іпбиіі ее ротіа, д. покры¬ 
вается плодами; іпбиіия агтів, воору¬ 
женный; і. воссіа, обутый, іпбиіия да- 
Іеѣ, ѵевіе; 3) і. ае (рѣдко іпбиі) іп аіі- 
фііб, аіісиі геі, запутаться, попасться: 
і. ае іп Іачиеит, — въ петлю; і. ае 
ѵаНіа, Ъавіія; іпбиі іп роепаа Іеуит; 
4) (Тас.) затѣвать, І. яебШопеш, 
Ъовііііа. 

іп-бигевоо, гиі, — 8. твердѣть; ігор. 
дѣлаться крѣпкимъ, твердымъ. 

Іпнійго, 1* 1) дѣлать твердымъ, крѣп¬ 
кимъ; ігор. і. Ггопіет, сдѣлаться дерз¬ 
кимъ; 2) укрѣплять, апітит. 

ІпсІив, і, т. 1) рѣка въ Индіи; Ь) рѣка 
во Фригіи; 2) оф*. см. Іпйі. 

ішіивігіа, ае, /. дѣятельность, трудо¬ 
любіе, ревность; ропеге іпбияігіаш іп 
ге аіщиа, приложить къ чему всевоз¬ 
можное стараніе; бе (ех) іпбия*гіа=съ 
намѣреніемъ, съ умысломъ, нарочно, 

іпсіивігіе, адп. [іпдиаігіив] дѣятельно, 
усердно, ревностно. 

іпсіивітіав, аф\ дѣятельный, прилеж¬ 
ный, ревностный. 

Іпсіаіі&е, агиш, /. см. іпбисіае. 
ІпйлШіа, рагіср. гл. іпбио. 
іпсійіив, ив, т. [іпбио] надѣваніе. 
ІП-еЬгІо, 1. [ш-ѳЬгіив] 1) напоить пья¬ 
нымъ; 2) ігор. увлажить, наполнить 
(жидкостью). 

іпѳсііа, ае, /. [іп-ебо] неядеше, голода¬ 
ніе — голодъ. 

Іп-ѳ<Ши8, оф. неизданный, необнаро¬ 
дованный, неизвѣстный, 

іп-ѳіёз&пв, ііа, оф. безвкусный, не¬ 
изящный. 

іпеіев&піѳг, аДѵ. [іпеіе^апа] безъ вку¬ 
са. неизящно. 

іп-еІисІ&ЪШв, е, оф*. неотразимый, 
неминуемый, неизбѣжный, Гаіит. 

іпѳтѳпсіаЪіІів, е,оф. неисправимый, 
іп-ѳтбгіог, — 8. дероп. умирать надъ, 
при (чемъ), і. аресіасиіо. 

Іп-ѳтриів, оф. некупленный. 
іп-ѳпаггаЪШв, е, оф. невыразимый, 

неизъяснимый. 
ІпепаггаЪШіег, айѵ. [тепаггаЪШв] не¬ 

выразимо, непостижимымъ образомъ. 
іпчшо<ІаЪІ1І8, е, оф*. неразрѣшимый; 

ігор. неизъяснимый, непостижимый, 
іп-ео, іі (іѵі), ііит, 4. 1) входить, всту¬ 
пать, і. іп игЪет и і. игЪет; 2) ігор. 
вступать — начинать, і. ЪеІІшп, ша- 
^івігаіиш, сопаиіаіит; ілііа аеяШе, 
когда наступило лѣто; Ь)=8аключатц 
і. аосіеіаіет, Гоебов, іпбисіаа; с) і. соп- 
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вШат, составятъ планъ, вознамѣрить¬ 
ся, рѣшиться; і. дг&іі&т аЬ аііцио, 
ара<! аИциет, войти 'въ милость ^ ко* 
го; і. ѵіат, избрать дорогу; <2) і. пи- 
тегит, сосчитать, опредѣлить число; 
і. гаііопет = или примѣрно разсчи¬ 
тывать; і. гаііопехп ^ааеа^ив (прибыль) 
или придумывать мѣры, средства, об¬ 
думывать: і. гаііопет, цпѳта<1то<Іши 
іііа Котат регбисаѣшг, і. г. бе сот- 
тобіа тіііиип аи#ед<Ш; 2) іпігапв. на¬ 
ступать, начинать, обыхн. рагіср. іпе- 
ппіе алло, аеаіаіе, въ началѣ года, 
лѣта; аЬ ілеаліе аеіаіе, съ перваго 
возраста, съ молодыхъ лѣтъ. 

Іпѳріе, аЗѵ. [іперШа] некстати, нелѣпо, 
глупо. 

іпѳрНае, 5пш,/. [іперіля] пошлости, 
нелѣпости, глупости, 

іпѳрііо, 4» [ілерШв] говорить глупо¬ 
сти, дурачиться. 

Іпѳрішц аф. [іл-арілв] неумѣстный, 
нелѣпый, пошлый, глупый. 

Іп~е4ш(аЪШв, е, аф. неудобный для 
верховой ѣзды, для конницы, саха¬ 
рив і.^ 

іп-едиІіо, I ѣхать верхомъ по — , 
сатріа. 

іпѳгтів, е, и (рѣдко) -тле, аф. [іп- 
аппа] невооруженный, безоружный, 
беззащитный, шііеа: Лгор. і. іл рЬіІово- 
рЬіа, недовольно свѣдущій въ ф.;роіі. 
сагшел і., никого не оскорбляющее, 

іп-еггапв, (іа, аф. неблуждающій, не¬ 
подвижный, віеііае. 

Іп-ѳгго, 1* блуждать по — , толІіЪлв. 
іпвгв, (ів, аф. Гіл-агз] 1) неискусный, 
роёіа; 2) (чаще) бездѣйственный, вя¬ 
лый, Ііото, аелесіив, аіотасЬля; роН. 
ациа і., стоячая в.; іетрпа і., празд¬ 
ное вр.; ^ІеЬа і., безполезная, ничего 
непроизводящая глыба з.; йі#л8 і., 
х. располагающій къ бездѣйствію; Ь) 
= малодушный, і. е( ітЪеІІів. 

ІпѳгШц ае, /. [іпега] 1) бездѣйствіе, 
лѣнь, аедпіііев еі і., вялость и б.; 2) 
неспособность, негодность, 

іпѳгшіііе, адѵ. [іпепі(1і(ив] неучено, 
неискусно. 

іп-ѳгшВДив, аф. 1) неученый, необра¬ 
зованный, Ьото; 2) грубый, ѵоілріаа. 

іпевоо, 1« [іл-еаса] приманивать при¬ 
кормомъ; ігор. приманивать, прель¬ 
щать, аіщлеш ге аіщла. 

іп-ёѵееѣшц аф. взошедшій. 
іп-ѳѵіІаЪШв, е, аф. неизбѣжный. 
іп-ехоіІаЪШв, е, аф. непробудный, 

•отпив. 
іп-ехоіішц аф. непрмведенный въ дви¬ 
женіе, спокойный. 

іхьехопШш, аф. неукрашенный, про¬ 
стой. 

Іп-ехсиваЪШв, е, аф. 1) неизвини- 
мый, неизвинительный; роёі. ілехс. 
Іешриа, в. не допускающее отговорки; 
2) неотклонимый, неминуемый, 

іп-ехоиввия, аф. непоколебимый, 
іп-ехѳгоііаішц аф. непріученный, не¬ 

опытный. 
Іп-ехЪаивтв, аф. неисчерпаемый, не¬ 

истощимый. 
іп-ехогаЪШв, е, аф. неумолимый, 
іпехрѳоі&іші, аф. ем. іпехнрѳеіаіив. 
іп-ехреггеоШн, оф. непроснувшійся, 
іп-ехрегіив, аф. 1) асі. неиспытавшій, 

. неопытный, слКлга роіелііа атісі биі- 
сіа еаі ілехрегііа; Ъ) непривыкшій, і. 
Іаясіѵіае; 2) рам. неиспытанный, не¬ 
извѣданный, недоананный опытомъ, 
Іе&іопеа, ббев тііішт. 

іп-ехріаЫІів, е, оф. 1) незагладимый, 
•сеіоа; 2) непримиримый, упорный, 
Ьото, Ьеііпт, обіпт. 

іп-ехрІѳЪШв, в, аф. ненасытный, не- 
насытимыЙ. 

Іп-ѳхр1ѳ(ив, оф. ненасыщенный, не¬ 
насытный; роёі. ілехріеіит (= а<к>.) 
Іасгітаѵіі, не могъ наплакаться. 

іп-ехрИоаЬШв, е, аф. неразрѣши¬ 
мый, чего нельзя распутать, развя¬ 
зать, ѵіпсиішл, Іациела і.; ігор. Ьаес 
ілехрІісаЪіІіа аллі, неивъяснимо; шиі- 
ііілбо і., неисчислимое множество; 
тогЪпв і., неизлечимая б.; геа, Іе^аііо, 
неудобоисполнимое, невозможное —; 
ѵіа і., непроходимая д. 

іпехріог&іо, а&о. [ілехріогаіла] безъ из¬ 
слѣдованія, ве развѣдавъ, не узнавши. 

іп-ехр1ога(шц оф. неизслѣдованный, 
неразвѣданный, неизвѣстный. 

іп-ѳхрдвпаЪШв, е, оф. непреодоли¬ 
мый, непобѣдимый, Ьото, агх; ѵіа і.; 
непроходимая д. 

Іп-ѳхвреоШшц аф. неожиданный. 
Іп-ѳхнШіоШв, аф. неугасаемый, не¬ 

угасимый, неистребимый; ііЪібо і., 
ненасытимая с.; пошел і., безсмерт¬ 
ное имя. 

іп-ехвирѳгаЪІІів, е, оф. 1) неперехо- 
димый; то ліев і., черезъ которыя 
нельзя перейти; 2) ігор. непреодоли¬ 
мый, ѵіа Іаіі; Ъ) ничѣмъ непревышае¬ 
мый, высшій, Ьопшп. 

Іп-ѳхІтіоаЪШв, ѳ, аф. чего нельзя 
распутать, изъ чего нельзя выпутать¬ 
ся, еггог і. 

іп-Шэгѳ, а4ѵ. неискусно; пол і. Гасішп 
= весьма искусно сдѣланное. 

іп-ІЬЪгіеаішц оф. необработанный. 
Іп-Паоёіѳ, аЛѵ. неостроумно, неловко, 
пбшло. 

Іп-Г&оёіі&е, Йгшл, /. пошлости. 
Іп-Гаеёіив, аф. неостроумный, пош¬ 

лый, Ьото, Дісіат. 
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іп-&оип<1шц аф. не имѣющій дара 
слова, некраснорѣчнвый. 

іпГатіа, ае} /. [іпГатіа] дурная молва, 
безславіе; ІгаЬѳге аіщиіб аб і., распу¬ 
стить о чемъ дурные слухи; 2) срамъ, 
позоръ, іпГатіа повігі аесиіі. 

ІпГатіа, е, оф. [іп-Гата] 1) пользую¬ 
щійся дурною извѣстностью, Ьото і. 
ге аі^иа = вслѣдствіе чего-л.; 2) без¬ 
славный, постыдный, позорный, 4иае- 
8*ив, ѵііа. 

іпГ&то, 1* [іпГатіэ] 1) обезславливать, 
аіщиет, аіщиіб; 2) винить, хулить, 
аіциет Іетегііаіів. 

іпГапдив, аф. [іп-<*ог] невыразимый — 
страшный, ужасный, гее, аоіог, тогз. 

іпГапв, Іів, аф. [іп-Гог] неговорящій, 
риег, іпГапв паіов, (нѣмой); отт. = а) 
неговорящій плавно, некраснорѣчи¬ 
вый, Ьото; Ъ) маленькій, молодой, 
нѣжный, Шіоз, риріііа, риег і.; с) 
ребяческій, глупый, отпіа Ьаес іп- 
Гапііа Гиегипі; Я) виЪ$і. ребёнокъ, 
ДИТЯ. 

іпйшііа, ае, /. [іпГапа] 1) неспособ¬ 
ность говорить, отсутствіе дара сло¬ 
ва, некраснорѣчивость; 2) дѣтство, 
младенчество. 

іпГ&пШів, е, аф. [іпіапв] дѣтскій. 
іп-Гагсіо, (и -Гегсіо) гві, гаит (гіит, 

гсіит), 4. набивать, втискивать. 
іп-ОДІ^аЪШв, е, оф. неутомимый. 
іп-ОДио, 1. [Гаіиив] сбивать съ толку, 

ставить въ дураки. 
іп-ГаийГив, аф. несчастный. 
іпГеоІог, бгів, т. [іпЯсіо] красиль¬ 
щикъ. 

1. іпГѳсГиіц аф. [іп-ГасІия] 1) несдѣлан¬ 
ный, нѳсостоявшійся; ге іпГесіа, ге- 
Ъиа іпГесІіз (аЬііі), не исполнивъ дѣ¬ 
ла, ничего не сдѣлавъ; іпГесІй ѵісіо- 
гі&, не побѣдивши; 2) необдѣланный, 
аишт (въ слиткахъ); 8) (ЗаДиві.) не¬ 
удобоисполнимый, невозможный, пі- 
Ы1 еі і. гаГиа = полагая, что для него 
все возможно. 

2. іпГѳсѣив, рагіср. хл. інбсіо. 
Іп-Гѳоипсііі&в, аііа, /. неплодородіе, 

безплодіе. 
Іп-Гёоипйив, аф. неплодородный. 
Іп-Гѳіісйав, 5ііа, /. 1) злосчастіе, не¬ 

счастіе; 2) (Оигпсі.) безплодіе, ску¬ 
дость. 

Іп-Гѳііоііег, айѵ. несчастливо. 
Іп-Геііх, Ісіа, аф. 1) несчастливый, 

несчастный, Ьото, раігіа; агЬог і. = 
висѣлица; 2) роіі. неплодородный, 
неплодоносный, іегга, агЬог. 

ІпГѳпве, айѵ. [іпГепаиа] враждебно. 
іпГѳпео, 1. [іпГепвив] 1) ігапв. дѣй¬ 

ствовать враждебно противъ, напа¬ 
дать на — : і. Агтепіат; 2) іпігапе. 

враждовать, быть непріязненныхъ, 
біів іпіепвапІіЪиа. 

іп^епвив, аф. раздраженный — не¬ 
пріязненный, враждебный, Ьовйв, 
апітпз; і. аіісиі; (Тас.) I ѵаІеГибо, 
разстроенное здоровье; вегтііішп і, 
тяжкое р. 

іпГѳгоіо, см. іпГагоіо. 
іпГёгіае, агит,/. [іп&гив] жертвопри¬ 
ношеніе въ честь умершихъ. 

іпГёгІив, 1) айѵ. см. іпГга; 2) сотр. аф. 
см. іпГегив, П. 

іпГѳгп&в, Ііів, аф. [іпГѳгпив] находя¬ 
щійся, растущій внизу, въ нижнихъ 
странахъ, аЬіеа. 

ІпГѳгпив, аф. [іпГегпя] 1) (рлбио) 
нижній, внизу находящійся, рагіеа; 
2) подземный, къ подземному царству 
относящійся, принадлежащій, біі ц* 
роіі. тех і. = Ріиіо; Лицо і. = Рго- 
вегріпа; раіиэ і. = 8(ух; от»г. ід- 
Гегпі, огит = іиГегі, огит, см. іпіе- 
гив, I, Ь. 

іп-Гѳго, Ійіі, Іаіит, 8. 1) вносить; і 
ребет (ягеввит) іп аебев, вступить 
въ домъ; аятеп іпіегіиг іп цгЬеш, 
войско вступаетъ въ г.; чаще і. ре- 
бет, ягабит, « і. ве, іпГеггі = устре¬ 
миться, броситься, напасть на—: і. ее 
ЪовІіЬив, рѳг ’ тебіов Ьовіеѳ; тііііев 
уеіиі ѵесогбеа іііаіі відпа Ьоаііит іиг- 
Ьапі; также і. аі^па Ьовіі или іп Ъов- 
іет = сдѣлать нападеніе на н.; I м 
іп регіеиішп, подвергнуть себя опас¬ 
ности; Ъ) вносить, ставить въ счетъ, 
записывать, Швав гаііопеа, зшпрішп 
аіісиі; с) і. аіщиіб іп і^пет, бросятъ 
въ огонь; і. і&пев Іесіів, зажечь дома; 
ф і. тепііопет аііецщв геі, упомянуть 
о чемъ, і. аегтопот, завести рѣчь; 
2) = приносить, і. аі^иіб ботшп 
виат, аііциіб Іетріо (сіаі.); роіі. і. Ьо- 
погев (жертвы) АпсЬіваѳ; Ъ) і. аіщиѳш 
•ериіегіа, шогШі сотри» еобет (= по¬ 
хоронить); с) ігор. внушать, возбуж¬ 
дать, і. аіісиі іітогеш, врет; і тівегі- 
согбіат, іпѵібіат; 8) наносить, і. Ъеі- 
Іиш Ііаііаѳ, Ьеііит сопіга раЫат, 
начать войну противъ — и (аЬзЫ) 
I аппа, начать войну; Ь) ігор. на¬ 
носить, причинять, і. аіісиі іфигіаш, 
ѵиіпиа; і. аіісиі тали», ѵіт, употре¬ 
бить насиліе противъ кого; і. аіісиі 
тогіеш, убить кого; і. тогат, прич. 
замедленіе, остановку; 4) въ ритор, 
іегт. і. выводить заключеніе, заклю¬ 
чать, і. аіідиіб ех аііо. 

іпіѳгив, аф. I. ро8Іі. внизу находя¬ 
щійся, нижній, Іоса і , шГега іп Іосд 
аЬіге, заходить, скрываться (о свѣ¬ 
тилахъ); шаге ІпГегшп, вдоль запади, 
берега Италіи, отъ Лигуріи до Си- 
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цмліи, орроз. шаге Зирепш, Адріат. 
хоре; Ь) <ііі іп&гі, боги подземнаго 
царства; особл. зиЪві. іпГегі, бпш, 
т. находящіеся въ подвемн. царствѣ, 
умершіе; арші іпіегоа = въ царствѣ 
мертвыхъ; ехсііагѳ а1щиет аЪ іиГе- 
гія, воскресить кого. 

П. сотраг. іпГегіог; 1) находящійся 
внже, низшій, Іоспа; і'еггі іп іпГегіаз 
= опускаться; ех і. Іосо дісеге, го¬ 
ворить стоя внизу, г. не съ каѳедры; 
2) ігор. низшій, стоящій ниже, слѣ¬ 
дующій, уступающій, сгидеііа ег&а 
іпІегіогеа; іпіегіог <1іѵіііів; іпГегіог 
хшхпего паѵіит; шГегіогев аеіаіе, позд¬ 
нѣйшіе, младшіе. 
Ш. вирегі 1) іпГшша, самый ннжній, 

ад і. гадісев шопіів, у самой подошвы 
горы; аЪ іпбто, снизу; часто і. = 
іпйша рага: аЬ і. ага = аЬ і. рагіе 
агае; ад іпѣшоа топіеа = ад і. рагіеш 
шопііиш; Ъ) ігор. самый низкій, с. 
простой, с. худой, і. сопдіііо; і. Гаех 
рорпіі; іпдто Іосо паіиа, самаго низ¬ 
каго происхожденія; 2) Іпша, самый 
нмжніЙ, і. ^пегсп8 = і. рагв яиегсиа; 
і. ѵох, самый низкій, густой голосъ, 
басъ; іто (роіі.) внизу, въ глубинѣ; 
аЬ іто, ех іто, снизу, изъ глубины; 
Ъ) роіі. послѣдній, I тепаіа; ад ітпш 
до конца или = адг. (Ног. Ер. 1, 18, 
85) наконецъ, напослѣдокъ. 

іп-Гѳгуѳо, Ьиі, — 2. начинать ки¬ 
пѣть. 

іпГѳиіе, айѵ. [іпГеайіа] враждебно, не¬ 
пріязненно. 

іпГевіо, 1. [іпіѳвйхв] 1) тревожить, пре¬ 
слѣдовать, аіщпет; 2) дѣлать опас¬ 
нымъ, ЬеІІиае і. іііаа огаа. 

іпАвайш, аф*. 1) равз. небезопасный, 
подверженный непріязненнымъ дѣй¬ 
ствіямъ, опасностямъ, рага Сііісіае, 
тііа 61іі; тіа і. ехспгвіошЬп8 Ьоаіі- 
шв; аіщиід іпГевІит ЬаЪеге, геддеге, 
{асеге = іпГеаіаге; 2) асі. враждеб¬ 
ный, непріязненный, і. аіісаі; &ѳпа 
і. Котапіа; Ь) = готовый сдѣлать 
нападеніе, іпГеаіо ехегсііп ѵепіге; с) 
ігор. жестокій, асѳіпа і., Ьеіішп і. 

іпДоеі^, см. іпГаоѳІг. 
іпАсіав, см. іпАаав. 
іпІІоіо, Лсі, Гесішп, 8. [іп-Гасіо] 1) 

смѣшивать, а^п&т ге аііциа; і. ѵі- 
пшп ѵепепо, отравить вино; Ь) кра¬ 
сить, окрашивать, і. ее ѵііго; таге 
Шесіот аап^иіпе; роН. І. діѳт поій, 
отмѣтить — ; 2) ігор. і. аіідиет аг- 
АЪов, обучать кого искусствамъ; і. 
апішоа, дѣйствовать, имѣть вліяніе 
на д.; Ь) напитывать, заражать, ід- 
іесіі апрегаШіопе, тіШа; і. апітит 
дезідій; іпйоі оріпіопит ргаѵііаіе; 

Іп-дгтиа 281 

роН. асеіиа іпГесіит = дио апіто іп- 
Гесіі аипі. • 

ІпАоіог = іпАііог. 
іп-йдёіів, аф‘. невѣрный, недобросо¬ 

вѣстный, нечестный, Ьото, восіиа. 
іпЛсІѳПіав, а*іа, /. [іпйдеНв] невѣр¬ 

ность, недобросовѣстность, ненадеж¬ 
ность. 

іпАдеШег, адл>. [іпддеііа] невѣрно, 
недобросовѣстно, нечестно. 

іп-Пдив, аф. невѣрный, ненадежный, 
ашісиа, сіѵНаа. 

іп-Гі^о, Ьхі, бхит, 8. 1) втыкать, вби¬ 
вать, і. аі&пит, воткнуть знамя; і. 
&1адішп іп ресіиа, вонзить мечъ въ 
г.; Ь) равв. іпй#і, воткнуться, за¬ 
сѣсть, Ьааіа іпй^ііиг рогіае; вадіЦа 
іпбдііиг агЬогі; с) прикрѣплять, аі- 
дега сегііа іпдха ведіѣиа; 2) ігор. 
впечатлѣвать, укоренять, геа тето- 
гіае іпбха; сига ѳгіі іпйха апіто; 
іпдхит еаі тіЬі = я твердо рѣшился. 

іпАтив, іпГѳггш, Ш. 
іп-АпсІо, Пді, давит, 8. врѣзывать; 

і. виісов Іеііигі, бороздить землю; і. 
апісов тагі, разсѣкать волны, грести, 
плыть по морю. 

іпАпііав, ЗДів,/. [іп-дпів] безпредѣль¬ 
ность, безконечность. 

іпАшіе, одг. [іпдоііаа] безконечно, до 
безконечности. 

іп-Ашііо, опІ8, /. безконечность. 
іп-Апііиѳ, аф. 1) неограниченный, 

безпредѣльный, роіеаіаа; 2) безко¬ 
нечный, іетроа, Ьеіішп; і. таШіидо, 
безчисленное множество; іддпііит 
аигі аЦие аг^епіі, несмѣтное коли¬ 
чество — ; 8) безконечный, общій, 
неопредѣленный, гее і., безконечная 
матерія; ^иае8ііо і., общій, неопредѣл. 
вопросъ. 

іпАгтіШо, бпіа, /. [іпдгто] обезсн- 
леніе: а) опроверженіе, галоша; Ь) 
отмѣненіе, уничтоженіе, іпдісіогпт. 

іпДгте, адю. [шдгтоа] 1) слабо; 2) 
малодушно. 

іпАд№ііі&0, Й(іа, /. [іпдгтиа] 1) безси¬ 
ліе, слабость, рпегогпш, согрогіа; і. 
тепііа, слаб, тма; і. апіті, робкосгь, 
малодушіе; Ь) = слабый воврастъ 
или полъ, Ъаѳс і. = тиііегеа еі риегі; 
2) ігор. непостоянство, неблагона¬ 
дежность, ОаІІогит. 

Іп-Агто, 1. [іпйгтив] 1) лишать силъ, 
обезсиливать, Іе&іопев; ігор. і. Идет 
іеаііа, уменьшить — ; 2) опровергать, 
геа іат Іетеа. 

іп-Апшш, аф. 1) безсильный, сла¬ 
бый, Ьото і., і. &д гевІ8іепдшп; Ь) 
слабый здоровьемъ, согрпв, Ьото; 2) 
ігор. робкій, малодушный, апітпа 
іепоіа еі і.; Ьас ге іеггепіпг іпдг 
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шіогев; Ь) неважный, Маловажный, 
геа л ай ргоЪапйот; с) неблагона¬ 
дежный, саиііопев. 

іпйЪ, ѵегЬ. сіе/есі. 1) начинаетъ, і. іЬі 
ровЫаге; 2) — начинаетъ говоритъ, 
говорить, іЪі і., ве адеге еіс. 

іпГШан, ассиз. ріиг. только въ соедвн. 
іпбііав іге, отпираться, отрицать; поп 
і. ео, ди&вйаш евве таіегіав, не отри¬ 
цаю, признаюсь, что —. 

іпіШаІів, е, оф. [іпбііав] отрицатель¬ 
ный. 

іпіШаііо, бпів, /. [іпбііо] отпира¬ 
тельство, отрицаніе. 

іпіШаІог, огІ8, т. [іпіНіог] отпираю¬ 
щійся, отрицатель. 

іпГіИог, 1. сіероп. [іпйііав] отпираться, 
не признаваться, отрицать, аіщиій; 
поп еві іпбіі&пйит, должно при¬ 
знаться. 

іпЙхив, рагіср. гл. ШИ#). 
іпйатішШо, бпів, /. [іпйатто] 1) ва- 
жиганіе, зажигательство; ігор. вос¬ 
пламененіе; 2) іегт. і. воспаленіе. 

Іп-Я&тто, 1. 1) зажвгать, сіаввеш; 
2) ігор. воспламенять, поджигать, 
возбуждать, спрійііаіев; і. рорпіит іп 
ітргоЪоа. 

іпйаіѳ, аЛѵ. [іпйаіив] 1) надуто, над¬ 
менно; 2) преувеличенно. 

іпЯаііо, бпів, /. [іпЙо] вздуваніе; пу¬ 
ченіе; і. ргаесогйіогшп, воспаленіе 
въ груди. 

Ь іпЯ&Шв, рагіср. и. іпЙо; 2) оф\ на¬ 
дутый, вздутый, полный, Ьисса, соі- 
Іиш; роёі. саріііі і. = распущенные 
волосы; 3) ігор. надутый, гордый, 
надменный, ге аіщиа; Ь) раздражен¬ 
ный, сердитый, апітив і.; с) надутый, 
напыщенный, высокопарный, огаііо, 
огаіог. 

2. іпйаіия, из, т. [іпйо] вдуваніе; і. 
ііЪісіпів, игра Флейтщика; ігор. і. йі- 
тіпив, вдохновеніе. 

іп-Яѳоі», Яехі, Йехшп, 8. 1) сгибать, 
изгибать, Геггшп; і. ве и іпЯесіі, 
изогнуться; 2) ігор. давать другое 
направленіе, измѣнять, апітшп, ога- 
ііопеш; і. та^пИпйшет апіші (умень¬ 
шить); і. іиа, искажать, извращать 
смыслъ закона; і. тосехп, измѣн. го¬ 
лосъ; і. ѵосев сапіи, пѣть; Ь) скло¬ 
нять, аіциет ргесіЬив, Іасгітів. 

іп-йѳітв, аф. неоплаканный. 
іл-йѳхіЬШв, е, оф. непреклонный, не¬ 

измѣнный. 
іпЯехіо, бпів, /. [іпбесіо] сгибаніе, 
нагибаніе, наклоненіе. 

іпЯѳхав, рагіср. гл. іпйесіо. 
іп-Шзо, Шхі, Яісіит, 8. 1) ударить, 

аіідпій аіісиі геі, чѣмъ обо что; і. 
аіісиі весигіт, ударить кого топо¬ 

ромъ; 2) нанести, причинитъ, аіісиі 
тпіпив, Йеігітепіит. 

іп-йо, 1. 1) дуть на, во что; отш. і. 
саіашиш, ііЬі&т, играть на свирѣли, 
на Флейтѣ; аЪзЫ. ііЬісеп іпЯ&і, Флейт¬ 
щикъ начинаетъ играть; і. вопшп, 
подать тонъ; Ь) = произносить, ѵегЬа; 
2) вздувать, надувать, ашЬав Ъпссав; 
ѵепіив і. сагЬавшп; Ъ) ігор. м&пы- 
щать, дѣлать гордымъ, надменнымъ, 
гпшог Гаівов і. апішов; і. врет; іпйагі 
весппйо ргоеііо. 

іп-Яао, Йихі, Йахит, 8. 1) втекать, 
вливаться, Еѣеппв іп О се апаш іп- 
йиіі; 2) ігор. стремиться, вторгаться, 
соріаѳ Оаііогшп іп Іі&ііаш і.; Ь) вкра¬ 
дываться, і. іп апішов, пріобрѣсти 
благосклонность, войти въ милость; 
вегто Сггаесиа і. іп сіѵііаіев Авіае, 
мало-по-малу распространяется по 
г. А. 

Іп-Госііо, Гбйі, Говвит, 8. закапывать, 
зарывать, аіідиій іп іеггаш. 

ІпГоѳо-^с*. ІпГѳо-. 
іпГогтаііо, бпів, /. [іпГогто] пред¬ 

ставленіе, понятіе, геі аіісцдпв, о 
чемъ. 

іпІЬгтін, е, оф. [іп-Гоппа] 1) неихѣю- 
щій надлежащаго образа, вида, без¬ 
образный, гѳв; 2) скверный, гадкій, 
Ыетв, ехііив. 

Іп-Гогто, 1. 1) давать видъ, образо¬ 
вать, дѣлать, іцдѳпіет сіуреот іпЬг- 
тапі; Ь) ігор. образовать, аеШехп 
риегііет; 2) изображать, предста¬ 
влять, составлять себѣ или дать кому 
понятіе (о чемъ), і. йеов, огаіогет. 

Іп-Гогіипаіив, аф. несчастный. 
іпГоіѣипіипц іі, п. [іп-Гогіопа] не¬ 

счастіе, обыхн. = наказаніе, побои. 
ілГоввив, рагіср. гл. іпГойіо. 
іпАга, 1) а&ѵ. [сотр. тГегіпв] внизу, 
ниже, і. ясгіріит еві; роёі. іпГга = 
подъ землею, въ подземномъ цар¬ 
ствѣ; 2) ргаер. сит ассиз. а) подъ, 
і. соеіит; Ъ) (по достоинству) ниже, 
поп і. вресіет Шіпв еві, не уступаетъ 
ему въ красотѣ; ^пѳт і. Ьотіпев ія- 
6т08 евве риіо, котораго считаю 
хуже всѣхъ; та$піІийіпе і. еІерЬап- 
108, величиною меньше слоновъ; с) 
(по времени) позже, послѣ, Нотегпз 
поп і. Ьуспг&шп егаі, Г. жилъ не 
позже Л. 

іп&аоііо, бпів, /. [іпігіп^о] перелои- 
леніе; ігор. і. апіші, сокрушеніе, ли¬ 
шеніе бодрости. 

ІпГгаоІив, см. іп&іпво. 
іп&авііів, е, аф\ несокрушимый, твер¬ 
дый, сильный. 

іп-Ягёто, таі, 8. шумѣть, ревѣть. 
1* іпЛгѳпаіпн, рагіср. гл. іпІгепо. 
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2. іп-йгепаіив, аф. нѳупотребляющій 
увды; ѳ^иев іпГг., всадникъ на не- 
взнузданномъ конѣ. 

іп-йгѳпйѳо,-2Г. и іпГгепйо- 

3. скрипѣть, скрежетать, йепііЪив. 
ІпГгѳпія, е, и -пив, оф\ [іп-Ггвпит] 

1) безувдный, невзнузданный, е^ии8; 
ігор. необузданный, 1іл#иа; 2) = 
шГгепаіия, неупотребляющіЙ узды, 
Кшпійае іпГгепі. 

Іп-Ггѳпо, 1. 1) взнуздывать, едишп; 
роёі. і. спггиш, впрягать лошадей въ 
к.; 2) ігор. обуздывать, удерживать, 
і. ітреіит, аі^иет. 

іпГгѳпия, аф. см. іпГгѳпія. 
Іп-Анміиѳпв, іів, аф*. 1) нечастый, 
рѣдкій, ваш Кошаѳ іпГгедиепа, рѣдко 
бываю въ Р.; 2) неполный числомъ, 
малочисленный, вепаіив, соріае; Ъоа- 
іев іпГ^иепіев, малое число непр.; 
3) мало посѣщаемый, мало населен¬ 
ный; саиаа і., дѣло, которое слуша¬ 
ютъ немногіе; іпГгедиепііваіта игЬів, 
самыя ненаселенныя части города; 
4) і. аіщиа ге, бѣдный чѣмъ; рагв 
пгЫв і. аейійсіів, мало застроенная 
часть г.; аірта іпГгедиепііа (аппаіів) 
знамена, при которыхъ немногіе сол¬ 
даты. 

іпАгедиепіаа, ае, /. [іпГгедиепа] 1) ма¬ 
лочисленность, неполное число, аѳ- 
паіав, Іе^іопат; 2) (Тас.) малолюд¬ 
ство, уединенность, Іосогиш. 

Іп-Ггіоо, Ггісиі, Ггісіиш (Ггісаіпт), 1. 
втирать, натирать. 

ІП&ІП&0, Гг5#і, Ггасіат, 8. [іп-Ггап^о] 
1) об-переломить, йогет, гегиш; роёі. 
і. тевіев, разорвать п.; ігор. о) обез¬ 
силить, укротить, сокрушить, ѵіт 
тіііішп, сопаіив айѵегзагіогит, роіеп- 
ііат; і. апітит аіісіуиа, аіщиет; і. 
расет, нарушить м.; ѵегііав рІигіЬиа 
то(іІ8 іпГгасіа, искаженная — ; огаііо 
ІпГгасіа, лишенная силы; Ь) преры¬ 
вать, і пшпегшп, атЪііит ѵегЪогит; 
іпГгасіа ^иі = говорить отрывисто; 
2) ударять, і. аіциій аіісиі, уд. кого 
чѣмъ. 

іп-Ггопя, (Іів, оф*. безъ зелены, голый. 
Іп-&иоШдвив, оф*. неплодородный; 

ігор. безплодный, безполезный. 
іпіЬоаШя, оф. нарумяненный. 
ІпГоІа, ае, /. 1) повязка (на голову, 

изъ бѣлой и красной шерсти, особл. 
у жрецовъ, у умоляющихъ о покро¬ 
вительствѣ, и у жертвенныхъ живот¬ 
ныхъ); 2) = украшеніе, знакъ не¬ 
прикосновенности; оттги іпГиІае іт- 
регіі Вотапі, неприкосд. имущество 
р. государства. 

іпГйІ&іш, оф*. украшенный повязкою, 
см. шГоІа. 

Іп-Гоіоіо, аі, іит, 4. втискивать. 
іпГйтия = іпйтив, ем. іпГѳгия, Ш. 
іпГипйіЬйІшхц і, м. [шГипйо] ворон¬ 

ка. 
іп-Гопйо, Гййі, Гиаит, 3. вливать, на¬ 
ливать, а<іиат іп ѵав, аіісиі росиіит; 
ітор. і. аііциій іп апітит; і ѵіііа іп 
сіѵііаіет (распространить): і. йеігі- 
тепіа сіѵііаіі (причинить); а&тіпа 
іпГиаа, вторгнувшіяся в.; роёі. воіе 
іпГиао (зс. іеггів), когда разсвѣло; 
Ь) — сыпать, бросать на—; і. $епипав 
Іііогі; і. ва^іиаа гаііЪиа, осыпать 
стрѣлами — ; с) роёі. соііо іпГиаиа, 
обвившійся вокругъ шеи, обнявшій; 
Ъитегіа іпГиаа саріііоа, распустившая 
волосы по плечамъ. 

Іп-Гивоо, 1. дѣлать темнымъ, чер¬ 
нымъ; ігор. искажать, портить; і. 
#1огіат аіісіцив, помрачить чью славу. 

іпГЬяия, рагіср. и. шпшйо. 
Іп^аѳѵбпѳв, пит, т. племя на сѣверѣ 
Германіи. 

Іпв&ипі, бгит, т. племя въ сѣйеро- 
западн. части Италіи. 

іп-вѳхпіпо, 1. 1) удвой вать — повто¬ 
рять, ісіиа; іпдетілаі «те тівѳгит» 
неоднократно, нѣсколько разъ вос¬ 
клицаетъ —; 2) іпітапя. усугубляться, 
усиливаться, сіатог і., аиаігі іпдѳ- 
тідалі. 

іодетівоо, ветиі, — 3. [ш&ето] взды¬ 
хать, стенать, тужить, геі аіісиі, при, 
о чемъ. 

іи-дото, тиі, — 8. 1) стонать, охать, 
(іп) аіщиа ге, аіісиі геі; 2) ігап$. = 
жалѣть, оплакивать, іпіегііит. 

Іп-допёго, 1. врождать, надѣлять при 
созданіи — создавать, поп іпдепегап- 
іиг ЪотішЬиа тогеа; паіига іп$епе- 
гаі атогет; часто рагіср. іп$епега- 
іиа, врожденный. 

Іпдопіояе, ад,ѵ. [т#епіоаив] весьма 
умно, устроумно. 

іпдопіовия, оф‘. [ш#ешит] 1) щедро 
одаренный отъ природы — дарови¬ 
тый, изобрѣтательный, остроумный. 
Ъото і. еі аоііега; 2) (о предм. неодуш.) 
отъ природы годный, удобный, адег 
і. ай ае^еіеѳ; Ь) гее і., дѣло замысло¬ 
ватое, д. требующее прозорливости. 

іпдопіШв, см. іпвівпо. 
іпдопішп, іі, п. [іп-яідоо] врожденное, 
природное свойство: 1) свойство, Іосі, 
сатрі; 2) о предм. одуш* а) натура, 
нравъ, характеръ, і. Ьопшп, йигшп, 
іпЬитапит, тоЬіІе; поѵі іп$ешит 

•тиііегит; вио шдото ѵітеге,жить по- 
своему; Ъ) способности, дарованія, 
умъ, изобрѣтательность, ехегсеге^ 
аспеге і, аЪопйаге іп^епіо; іп$епіі 
асшпеп, асіеа, остроуміе, пронжда- 



284 іп^епв Іп-Ьаегевоо 

тельность ума; сеіегев тоіпв шдепи, 
оборотливость ума. 

іпдопв, Іів, аф\ 1) огромный, сатрив, 
пишете, діогіа; 2) весьма замѣча¬ 
тельный, важный, яепив; Ъ) весьма 
значительный, сильный, іп^епа апс- 
Іогііаіе, оріЪоа; іп^епа Гашй, поль¬ 
зующійся огромною славою; і. гсгшп, 
совершившій великія дѣла. 

Іпвёпиѳ, аДѵ. [ш^ештв] прилично сво¬ 
бодному человѣку: а) соотвѣтственно 
званію, хорошо, і. едисаіиа; Ь) откро¬ 
венно, прямодушно, сопбіегі. 

іпдопшіав, Ійіа, /. [іп^епиив] 1) про¬ 
исхожденіе отъ свободныхъ родите¬ 
лей, благородное происхожденіе, і. 
аіісіцив; 2) благородство, прямодушіе, 
откровенность. 

Іпвѳшшв, оф. [іп-^і^по] 1) родившій¬ 
ся отъ свободныхъ родителей, бла¬ 
городнаго происхожденія, Ъото і.; 
іп$епиа і ап КЪегііпа? 2) ігор. бла¬ 
городна^ агв, ѵііа; Ь) откровенный, 
прямоду ный, апіпшв, Ъото; с) (роёі.) 
{рѣдко) = изнѣженный, слабый, ѵігев; 
3) роёі. врожденный, природный, іп- 
(іоіев, соіог. 

Іп-^ёго, деаві, ^еаіит, 8. 1) носить, 
класть куда, і. Іі^па Ьсо; чаще = 
бросать, метать, і. ваха, Іеіа, ^аси1а 
іп аііциет; 2) ігор. давать, навязы¬ 
вать, і. аіісні потеп, ^гіісет; і. аіісиі 
отніа ітрегіа; і. аіісиі оасиіпт, по¬ 
цѣловать кого; іп^егі, і. ее ошпіит 
осиіів, показываться всѣхъ; і. аіісні 
сопіитеііав, сопѵісіа, ргоЪга, бранить, 
ругать кого; і. ѵегЪега, бить. 

ІП-&І5П0, Я^пш, &епі1ит, 8. врождать, 
надѣлять при созданіи, паіига іп^е- 
пиіі Ъотіпі сирігііШет; іп^епііив, 
врожденный, природный. 

іпвібгіив, оф. [іп-#1огіа] неславный, 
незнаменитый; т^Тогшв тіШіае, не¬ 
прославившійся къ войнѣ. 

Іпвійѵіев, йі,/. зобъ, горло; ігор. про¬ 
жорливость. 

іпвгйіѳ, а&ѵ. [іп^гаінв] 1) безъ пріят¬ 
ности, непріятно; Ъ) неохотно, поті- 
паге; 2) неблагодарно; і. аіідиій Гегге, 
не быть благодарнымъ за что. 

іідегаііГіоив, оф* [іп#гаіиа-Гасіо] не¬ 
благодарный. 

іпЗГ&Шв, и -Іів, аЫаі. ріиг. [іп-$гайа] 
= айѵ. противъ воли. 

Іп-згЗДив, аф. 1) непріятный, ІаЪог, 
огаііо; 2) неблагодарный, непризна¬ 
тельный, Ъото, апітпа; і. іп аіциет; 
роёі. іпдгаіиа ааіиіів, небл. за спасе¬ 
ніе; Ъ) неблагодарный — безполезный, 
аі Ша ш$гаіа евае асіат. 

ІП-#гаѵѳаоо,-8. 1) тяжелѣть, ста¬ 
новиться болѣе тяжелымъ; 2) ігор. а) 

усиливаться, віиДішп, тогЪиа іпдга- 
тевсіі; Ъ) дѣлаться тягостнѣе, таіит 
і.; Саеааг іп^гаѵевсіі, становится опас¬ 
нѣе; аппопа і, х. вздорожаетъ; аеі&а 
іп^гаѵеасепа, престарелость; с) изне¬ 
могать, согрога і. <1е&иі#аІіопе. 

ІП-&Г&ТО, 1. дѣлать тяжелѣе; ігор. в) 
усилить, увеличить, ухудшить, Ше са- 
аив теов іпдгаѵаі; Ь) іпігап». стано¬ 
виться тягостнымъ, аппі іпдгатапіев. 

іп-еггёсІіог, згеавиа а., 8. сіероп. 1) всту¬ 
пить (іпігапв. и ітапе.) і. іпіга тппі- 
Ііопев; і. <1општ, ропіет; роёі. і. са- 
8ІГІ8 =• іп сааіга; ігор. і.-іп веппопет, 
вступить въ разговоръ; і. іп врет, 
воаъимѣть надежду; і. регісиіа, под¬ 
вергнуть себя опасностямъ; і. Нег, 
отправиться въ путь; Ь) (непріязненно) 
і. Ъпев, вступить въ предѣлы; і. аіі- 
дпет, напасть на кого; 2) ігор. при¬ 
ступать, начинать, і. «ііариіаііопет; і 
<Іісеге, асгіЬеге аіічиіб; роёі. (аЬеЫ.) 
і. = начинать говорить; 3) — ходить, 
і. Іагбіпв, і. рег піѵеа; і. ѵевіі^а (ѵе- 
зіі^іів) аіісиі ив, идти по чьимъ слѣ¬ 
дамъ, ігор. подражать кому. 

іодгеввіо, Зпів, /. [іп^гедіог] 1) всту¬ 
пленіе, входъ; ігор. начало; 2) ходъ, 
находка. 

Іпвгѳввив, иа, т. ■= іп^геааіо. 
іп^гио, пі, — 8. [іп-гпо] 1) врываться, 

бросаться, нападать; 2) внезапно, не¬ 
ожиданно являться. 

іп^иѳп, Іпіѳ, п. пахъ, подбрюшіе, брю¬ 
хо. 

ілртг^ІІо, 1. [іп-ртгдев] глубоко по¬ 
гружать; ігор. і. ее, погружаться, 
утопать, і. ве іп Яа&Ша; і. во іп ѵі- 
пшп, слишкомъ много пить. 

Іп-яивШив, аф. неотвѣданный. 
ІП-Ь&ЬІ1І8, е, аф. 1) неповоротливый, 
неуклюжій, тяжелый, паѵів, согротот 
тоіев (о слонахъ); 2) ігор. негодный, 
неспособный, аіигііія, ІаЪогі; шЪаЪіІез 
ай сопаепвпт, которые никакъ не мо¬ 
гутъ согласиться. 

іп-ЬаЬііаЬШв, е, оф. необитаемый, 
неудобный для житья. 

іп-Ь&Ъйо, 1. обитать, жить. 
іп-Ьаѳгѳо, Ъаеві, Ъаеаит, 2. зацѣпив¬ 
шись за что, повиснуть, держаться за 
что, висѣть, быть будто прикован¬ 
нымъ, війега іпЪаѳгепІ ведіЬпв впів; і. 
аіийіів, прилежать къ — , ревностно 
заниматься—; і. аіісиі, быть постоян¬ 
но около кого;і. осиіів, быть постоянно 
предъ глазами; і. тпШЬпв аіісфаа, не 
сводить глазъ съ кого; ѵігіиіеа ѵоіир- 
ІаІіЪия іпѣаегепі, неразрывно связа¬ 
ны съ —. * 

Іп-Наегѳвоо, ві, вит, 8.' зацѣпиться, 
прилипнуть, пристать, засѣсть, іп ге 
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аі^па, геі аіісиі, ігор. укорениться, 
утвердиться, репііов іп тепііЬив. 

іп-Ъ&Іо, I. дышать на — ; ігор. навѣ¬ 
вать. 

ІпЫЪео, Ъиі, Ъііит, 2. [іп-ЪаЪео] 1) 
удерживать, е^тют; Ргор. і. ітреіит 
ѵісіогів, аіщиет а ге аіідиа; Ъ) і. ге- 
тів или іпЬіЬегѳ (вс. паѵет гетіа) = 
грести назадъ; (рѣдко) і. гетоа, пере¬ 
стать грести; 2) = абЫЪеге, употре¬ 
блять, і. ітрегіпт, аирріісіпт аіісиі, 
іп аіідпет, противъ кого; і. <1апшшп 
аііатдие соёгсіііопѳт. 

іпЫЪШо, бпів, /. [іпЬіЬео] удержива¬ 
ніе, останавливаніе; і. гетіртт — 
гребля назадъ, см. іпЪіЪео. 

Іп-Ыо, 1. 1) равѣвать ротъ, іпЪ. геі 
аіісиі, зѣвать, зіять на что; 2) ігор. 
смотрѣть на что съ жадностью, жа¬ 
ждать, аогит; Ь) желать узнать, раз¬ 
вѣдать; с) удивляться, 

іпѣопѳвіе, аЗю. [іпЪопевіив] безчестно, 
постыдно. 

ІпЬопевіо, 1. [іпЪопевіив] безчестить. 
іп-Ъопѳвітів, аф\ 1) безчестный, по¬ 

стыдный, Ъото, ѵііа, спрібііав; Ъ) (ка¬ 
сательно происхожденія) неблагород¬ 
ный, і$поіа таіге іпЬопевіпа; 2) роН. 
некрасивый, гадкій. 

Іп-Ьопог&іив, аф\ 1) непользующійся 
почётомъ, неудостоенный почетной 
должности, почестей, ѵііа і.; Ъопога- 
іив еі іпЬопогаіпв; 2) ненагражден¬ 
ный. 

іп-ЪопогШсгав, аф. недѣлающій, не- 
ггрвносящій чести. 

іпЬопбгив, аф. [іп-Ъопог] 1) неполь- 
зующійся большимъ уваженіемъ, б. 
почестями; 2) простой, бевъ украше¬ 
ній, зі#па; 8) некрасивый. 

іп-Ъоггѳо-2. торчать, дыбиться; 
ігор. казаться щетинистымъ. 

іП'Ьоггѳвоо, Ьоггні, 8. 1) задрожать, 
особ л. з. отъ ужаса, содрогаться, ужа¬ 
саться, бісііпг іпЪоггпіаве сіѵііая; Ъ) 
приходить въ волненіе, взволновать¬ 
ся, таге іпЪоггевсеп8; ппба і., в. по¬ 
дымается; 2) щетиниться, арег і. 

іп-ЬовріШів, е, аф\ негостепріимный, 
неприступный, дикій. 

іп-ЬоврііаШ&в, аіів, /. негостепріим¬ 
ство. 

іп-ЪоврШів, аф. = іпЪоврііаІів. 
Іпішхп&пѳ, айг. [іпЬптапиа] безчело¬ 

вѣчно. 
іпЬшпапііая, Йіів, / [шЪитапив] 1) 

безчеловѣчіе, жестокость, варварство; 
2) невѣжество, необразованность,гру¬ 
бость; Ь) скряжничество. 

іп-ЬшпапНег, айѵ. 1) не по-человѣче¬ 
ски, жестоко; 2) невѣжливо, грубо. 

Іпѣшп&пив, аф. 1) безчеловѣчный, 

дикій, жестокій; Ь) = необразованный, 
грубый; с) невѣжливый, неучтивый; 
ф вепев і. угрюмые с. 

іп-ЬшпЗДив, аф*. незарытый въ землю, 
непогребенный. 

іп-ІЪі, айѵ. 1) тамъ-то, въ томъ самомъ 
мѣстѣ; 2) = почти, беэъ малаго. 

Іпіоіо = ігдісіо. 
іпІдо, ё$і, асіпт, 8. [іп-а^о] вгонять, 
іпітіоѳ, айѵ. [іпітісив] враждебно, не¬ 
пріязненно. 

іпітіоШаѳ, Хгит, /. рѣдко віпд. [іп- 
атісіііа] непріязнь, вражда; $ѳгеге, 
ЬаЪеге, ехетсеге і. сит аіідпо, жить 
во враждѣ съ кѣмъ, 

іпітіоо, 1. [іпітісив] врагомъ дѣлать, 
раздражать, ссорить. 

Іпітісш8, аф*. 1) враждебный, непріяз¬ 
ненный, сопвіііа і.; і. аіісиі; Ь) роіі. 
вредный, обог пегѵіа іпітісив; с) 9иЪві. 
іпітісив, і, т. и іпітіса, ае,/. недругъ, 
врагъ, противникъ, -ница, і. теив, 
аІІсіц’ив; 2) = ЪовШів, непріятельскій, 
Іегга і. 

іп-ітііаЪШв, е, аф. неподражаемый, 
іпщие, айѵ. [іпіципв] 1) неровно; 2) 
несправедливо; 8) нехладнокровно, 
съ досадою, і. аііциіб Гегге, быть 
весьма недовольнымъ чѣмъ-л. 

іпщиііав, аіів, /. [іпщиив] 1) неров¬ 
ность, Іосі; 2) ігор. трудность, тя¬ 
гость, орегів, іетрогит; і. гегит, не¬ 
благо пріятст во обстоятельствъ; Ъ) не¬ 
справедливость, чрезмѣрная стро¬ 
гость, жестокость, Ьотіпів, ехіііі. 

іпедиив, аф. [іи-аедииа] 1) неровный, 
Іосоа; 2) ігор. неравный, ри#па; Ь) 
неблагопріятный, неудобный, труд¬ 
ный, іетрпв, Іосив, ѵіа; с) опасный, 
раіив іпЦиа пеасіів; роЫ. богвит і., о. 
отмель; й) нерасположенный, враж¬ 
дебный, аіісиі; апіто шідш'ввігао; 
отт. виЪві. іпцпі теі, мон противни¬ 
ки, недоброжелатели; е) слишкомъ 
строгій, несправедливый, ]ибѳх, ра- 
іег, сопбіііо; /) нехладнокровный, 
іпідио апіто (аіциіб Гегге, раіі) не¬ 
охотно, съ досадою; д) роіі. слиш¬ 
комъ большой, чрезмѣрный, ропбив; 
аоі і., чрезм. солнечный жаръ. 

іпШ&тѳпіа, бпхт, п. и іпШаііо, бпіа, 
/. [іпіііо] посвященіе въ мистеріи. 

іоШо, 1. [шіііит 2. с] посвящать въ 
мистеріи, допускать къ таинственно¬ 
му богослуженію, напр. Цероры: і. 
аііциет Сегегі; ігор. наставлять, аіі- 
диет аіісиі гѳі, кого въ чемъ, 

іппішп, іі, п. [іп-ео] 1) начало, Ъеііі, 
отпіит гегит; Гасеге і., начинать; 
іпіііо = айѵ. вначалѣ, сначала; Ь) 
рЫг. = происхожденіе, іпіііа оЬвсига; 
2) ріиг. а) начала, стихіи, элементы; 
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Ъ) основанія, первоначальныя осно¬ 
ванія, шаіЬет&Іісогшп; с) мистерія. 

іпіШв, рагіср. іл. ілео. 
іпіЪпб, ив, т. [іпео] совокупленіе. 
ОДѳоііо, олів, /. наложеніе; і. шалив, 

см. ііцісіо, 8. 
Ід)ѳоиш, ив, т. [іфісіо, с м. 2] набра¬ 

сываніе. 
іпДоіо, і^сі, іѳсіит, 3. 1) вбрасывать, 

бросать въ —, і. і#пет савігів; і. ее 
іп тебіоа Ъовіев, іп і^пет; отт. ігор. 
а) внушать, аіісиі іішогеш, ге1і$іо- 
пет; Ъ) возбуждать, асітіг&ііопет, ви- 
врісіоиет, ІитиКит; с) вставлять въ 
рѣчь = упоминать, мимоходомъ за¬ 
мѣчать, аіщиісі, <іе ге аіщиа, а1і^іхі<І 
евве Гасіит; 2) набрасывать, накиды¬ 
вать, і. ропіет Яитіпі, навести мостъ: 
і. раііішп, накинуть плащъ; і. віЬі 
ѵевіеш; роёі. і. ЬгасЬіа соііо, обни¬ 
мать; 8) налагать, і. тапісав аіісиі, 
наложить на кого цѣпи, ручн. оковы; 
отт. і. тапшп, наложить руку = а) 
остановить; ігор. тіЬі ѵегііаз шалит 
ігдесіі; Ъ) объявить право, претензію 
на что — овладѣть чѣмъ; ігор. і. ша¬ 
лит диіеѣі аіісіцив, нарушить чье спо¬ 
койствіе; с) требовать кого предъ 
судъ. 

іп-]шгап<ів, айѵ. 1) непріятно; 2) не¬ 
ласково. 

ІоІиоипсШав, йііз, /. [ііцисшкіив] не¬ 
пріятность. 

іп^исшкіив, оф. 1) непріятный, 1а- 
Ьог; 2) неласковый, строгій, а<Іѵегви8 

■ аіщиет. 
Іп-іисІіоаШв, оф. 1) несуждѳнный, не 

бывшій подъ судомъ; 2) нерѣшенный. 
іп^ипдо, хі, сіит, 8. 1} вставлять, 

Іідпа іл аваегев; &) приставлять, при¬ 
соединять, авдѳгет того; 2) ігор. 
причинять, наносить, аіісиі ііцигіат, 
і#потшіат; і. (Іеігітепіит геірлЫі- 
с&е; &) возлагать, аіісиі (на кого) опив, 
шипив; і. сіѵіиііЬив вегѵііиіеш. 

Іп-^игаіиа, аф. неклявшійся, непри- 
сягавшіЙ. 

іпійгіа, ае, /. [іп^ив] нарушеніе права: 
1) обида, несправедливость, іасеге, іл- 
Гегге аіісиі ііуигіат, поступить съ 
кѣмъ несправедливо, обидѣть кого; 
деіешіѳгѳ, ргориІаагѳ ііцилат, не до¬ 
пустить, отклонить обиду; рег ііуи- 
гіат, противозаконнымъ образомъ; 
иуигіа аіісіуиа или нанесенная кому 
обида: і. аосіогиш, рориіі Еошалі, і. 
іиа, или нанесенная кѣмъ-л. обида: 
іл^игіа Неіѵеііогшп, і. іиа; і. ішіісіі, 
несправедливость приговора; ісгт. і. 
въ яз. юрид. асііо цуигіагшп, искъ о 
нанесеніи обиды, безчестія; 2) по¬ 
врежденіе, вредъ, і Ггі#огіз; віле і. 

а^гопш, безъ вреда для полей; Ь) » 
наказаніе, і. саеАіз, за убійство. 

ід]огідае, айѵ. [іхдигіозиз] противоза¬ 
конно, несправедливо. 

ід{игіовая, аф. [іщлгіа] І) склонный 
къ противозаконнымъ дѣйствіямъ, 
противозаконно поступающій, не¬ 
справедливый; 2) дерзкій. 

іц]йгіиз, аф. [іхдигіа] нарушающій 
право, несправедливый. 

1* іп^омив, из, т. встрѣч. только аЫаі. 
ііциваи, безъ приказанія, аіісфоз. 

2. іп-^иивиа, оф. неполучившій при¬ 
казанія, самъ-по-себѣ. 

ідіовіе, шіѵ. [іфивілв] несправедливо; 
і. іасіа, противозаконныя дѣйствія; і. 
ѵеп<1ѳге, продав, слишкомъ дорого. 

ВДщйШа* аѳ, /. [іфиаіиа] несправе¬ 
дливость. 

іп^ивідів, оф. 1) несправедливый, Ъо- 
шо; 2) = противозаконный, Гепиа; Ь) 
слишкомъ строгій, суровый, поѵегса; 
с) слишкомъ тяжелый, опив. 

ІПІ-, см. І11-. 
ІПШ-, СМ. ІШШ-. 
іп-паЪШя, е, оф. неаерѳплывноЙ; гдѣ 

плыть нельзя. 
іп-павоог, лИлв в., 8. йероп. родиться, 
росте въ, на (чемъ) гоЬога іллавспл- 
Іиг гиріЬиа; ігор. Ъас огагіоле ЬаЪііа 
сирі(1іі&8 Ьеііі ^егепбі ігшаіа еа* (вну¬ 
шена); іллаіиа = оф. врожденный, 
природный. 

іп-п&іо, 1* 1) вплывать, роёі. ип(1а <іл1- 
сів і. Ггеіо, течетъ въ — • 2) плавать 
по — , Яитіпі: роеі. і. илаат. 

іп-патідоЪіІів, е, оф. несудоходный, 
іп-пѳоіо, лехиі, лехшл, 8. 1) вплетать, 

заплетать, связывать, привязывать, 
аіідииі аіісиі геі; і. сошав; ігор. а) іп- 
пехив аіісиі, геі аіісиі, тѣсно связан¬ 
ный съ —, ілпехив Нугсдлів рег аГй- 
пііаіеш; і. сопвсіепііае аіісіуиа = со¬ 
участникъ кого-л.; 2) обвивать, аіі- 
<іпі<1 аіциа ге, &1щиі<1 аіісиі геі; іп- 
лесіі сегѵісіЬив аііссуия, обнимать 
кого. 

іп-пііог, піхив (лівив) в., 8. сіероп. 1) 
у-опнраться, аіісиі геі, аі^иа ге, на 
что, обо что; і. іл сиЬіІшп, облоко¬ 
титься; 2) ігор. = основываться (на 
чеиъ), зависѣть (отъ чего) ваіиз теа 
іппііііиг іпсоІшпНаІі едиа. 

іп-по, 1. 1) плавать по — , і. &4лае; 
роёі. і. Йиѵіит, по р.: 2) роёі. течь 
по —, Биѵіиа і. Іііогі. 

іп-пооѳпв, Ііз, оф. 1) нѳвредящіЙ, без¬ 
вредный, ѵілиш; 2) невинный, і. аЬ- 
аоіті роіевЦ вап^иіа I; 8) безукориз¬ 
ненный, честный, уііа, Ьошо. 

іапооѳпіег айѵ. [ілпоселв] 1) невин¬ 
но; 2) безукоризненно, честно. 
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ішюобпйа, ае,/. [іппосепв] 1) (рѣдко) 
безвредность; 2) безвинность, невин¬ 
ность; 8) (чаш) безукоризненность, 
честность; Ъ) безкорыстіе, 

іппооиѳ, адл, [іппосипв] безвредно, 
іппбсиив, аф. [іп-посео] 1) невредный, 
безвредный; Ь) роёі. = безопасный, 
Іііаз; 2) невинный, непорочный, чест¬ 
ный, Ьото; 8) (^розло.) неповрежден¬ 
ный, паѵів.! 

іп-поіевоо, іпі, — 3. дѣлаться извѣст¬ 
нымъ, ге аііциа. 

іп-пбто, 1. обновлять; Ъгор. і. ее а<1 
виат іпіетрегапііаш, перемѣниться 
и снова сдѣлаться невоздержнымъ, 

іппохіе, адл. [іппохіов] 1) безвредно; 
2) невинно. 

іп-похіив, аф. 1) безвредный, ап^піа, 
апітаі; Ь) неопасный, тпідега, ііег, 
ваііпв; 2) безвинный, невинный, вег- 
ѵпв; ріигітов шпохіов оссісііі; Ъ) не¬ 
заслуженный, рапрегіав; 8) (раззіѵ.) 
невредимый, ірві іпоохіі, Йогепіев, ві- 
пе теіп аеіаіет а^ипі. 

іппиЪа, ае,/. [ід-пиЬо] незамужняя. 
іп-пйЪо, ппрві, пиріит, 8. чрезъ бракъ, 

вслѣдствіе брака поступить (въ дру¬ 
гое семейство). 

іп-пшпѳгаЪШ8, е, оф. неисчислимый, 
безчисленный. 

іппитѳгаЪШіав, 5іі§, /. безчислен¬ 
ность, безчисленное множество. 

іппшпѳгаЪІІііег, шіѵ. несчетное число 
разъ. 

іппитѳгаіів, е, оф. = іппшпегаЬіІіа. 
іп-питѳгия, оф. = ішттегаЪіІів. 
іп-пио, ппі, пПішп, 8. давать знакъ, 
кивать, аііспі. 

іп-пирѣсц аф. незамужняя, 
іп-пиігіо, 4. вскормить, взростить, 
воспитать въ — , і. савігів. 

Іпо, пв (бпів), /. дочь Кадма, супруга 
Аѳамаса, царя ѳиванскаго; отт. 
Іпоив, аф. 

іп-оЫііив, аф. незабывшій, помнящій, 
благодарный. 

іп-оЪгйІив, аф. незасыпанный, неза¬ 
валенный. 

іп-оЪвё<іиепа, Іів, аф*. непослушный, 
непокорный. 

іп-оЪвѳгѵаЪШв, е, аф\ незамѣтный. 
іп-оЪвѳгтапііа, ае, /. невниматель¬ 
ность. 

іп-оЬвегтаіив, аф. оставленный безъ 
вниманія, неэамѣченный. 

Іп-осоо, 1. заборанивать. 
іп-оЯЪпвив, аф. безпрепятственный; 
необезпокоенный, спокойный. 

іп-оГ&оіовиа, аф. 1) неодолжительный, 
іп аіиріеш; 2) несообразный ' съ дол¬ 
гомъ; іезіатепішп і., въ которомъ 
забыты ближайшіе родственники. 

іп-оіѳясо, ёті, — 8. ростн въ, на чемъ, 
геі аіісиі. 

іп-отіпйіив, оф. злополучный, 
іпоріа, ае,/. [іпорв] 1) бѣдность, без- 
помощность, нужда, іп вишта іпоріа 
вепесіив Іеѵіз еяве поп роіеві; 2) = 
недостатокъ, неимѣніе, аг$епіі, геі 
Ггшпепіагіаѳ, оссавіопів. 

іп-оріпаЪШв, е, оф. не предполагае¬ 
мый, нечаянный. 

іп-оршапв, іів, оф. нечающій, неожи¬ 
дан) щій, іпоріпапіе8 еов орргеввіі ( = 
неожиданно); Шо іпоріпапіе, когда 
онъ ничего не подозрѣвалъ, не ожи¬ 
далъ. 

іпоріпапіог, аАѵ. [іпоріпапв] нечаян¬ 
но, неожиданно. 

іп-оріпаіив, аф. нечаянный, неожи¬ 
данный; ех іпоріпаіо и іпоріпаіо = 
шіѵ. нечаянно, неожиданно, 

іпоріпов, оф. = іпоріпатв. 
іп-ор рогідшив, аф. неудобный, іет- 
рЦ8. 

іп-орв, брін, аф. 1) безпомощный, безъ 
всякихъ средствъ, бѣдный, іпорев ге- 
Іісіі а басе; ѵііа і.; воіагі іпореш; 2) і. 
геі аіісіцив, неимѣющій, лишенный, 
чѳго-л.: і. аихіііі, і. ашісогат (аЬ аті- 
сів); ѵіа і. а^иагш^; Ьото і. тепіів; і 
сопвіііі незнающій на что рѣшить¬ 
ся; 3) бѣдный, скудный, огаіог, 1іп#иа. 

іп-огаіив, оф. неиэложенеый; ге іп- 
огаій; когда дѣло не было Формально 
изложено 

іп-огсііпаідів, аф. не приведенный въ 
порядокъ, не въ надлежащемъ по¬ 
рядкѣ; отт. яиЪхІ. іпогбіпаіиш, і, п. 
безпорядокъ. 

Іп-огіог, 4. Аероп. появляться, 
іп-огпаіѳ, шіѵ. безъ украшеній, про¬ 

сто. 
іп-огпаіив, аф. неукрашенный; ігор. 
а) безъ украшеній, простой, огаііо, 
ѵегЬа; б) невосхваленный, непросла¬ 
вленный. 

ІП-0ІІ08И8, оф. непраздный, нѳнмѣю- 
щій отдыха. 

Іпоив, см. Іпо. 
іпр-, см. ітр-. 
Ьэдиат, ів, іі, еіс. ѵегЪ. йе/есі. говорю 

я, говоришь ты и т. д. 
іп^иіѳв, біів, 1) *иЪ9І. /. безпокойство; 

2) оф. — іпдиіеіпв, безпокойный. 
ІП4Ш6ІО, I. обезпокоивать, 
іп-диіѳіив, аф. безпокойный. 
іп4иШпив, [іпсоіа-іпсоііпив] 1) оф. 

поселившійся, неприродиый; сігів і. 
иеродившійся въ Римѣ; 2) 9иЬві. жи¬ 
лецъ, тциіііпі ргітаіагит аебіит. 

Івдиіпаіе, адл. [шдиіпаіив] нечисто, 
грязно. 

іпдтііпаіив, рагіср. и. іпдиіпо; 2) аф. 
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нечастый, грязный, скверный, піЬіІ 
іііо Ьотіпе івдшпаііив. 

івдиіпо, 1. 1) замарать, тевіет; 2) ігор. 
обезславить, запятнать, осквернять, 
Гатат аНегіав; ѵіса іпдиіпаіа отпіЪпв 
ѵіШв. 

івдиіго, віѵі, вПит, 8. [т^иаего] 1) 
искать, отыскивать, согрив аіісідаа, 
зе<1ев, ѵігіа аіісфав; Ь) = искать при¬ 
чины жадобы, повода къ жадобѣ, і. 
іа аіциѳт, іп сотреіііогев; с) пітіат 
іп ее і., быть сдвшкоиъ строгимъ, 
взыскательнымъ къ самому себѣ; 2) 
стараться вникать — изслѣдовать, і. 
іп аіі^иісі; і. яиісі віі Гигеге. 

ішішвШо, бпів, /. [^иіго] 1) разы¬ 
скиваніе, изслѣдованіе, і. ѵегі; 2) прі- 
нскиваніе, отыскиваніе, аііступв; Ъ) 
пріискиваніѳ причины жадобы, пово¬ 
да къ жадобѣ и доказательствъ, і. ас- 
сизаіогів. 

ішдаівііог, бгів, т. [і^иіго] 1) изы- 
скиватель, изслѣдователь, гѳгаш; 2) 
сыщикъ, особл. пріискивающій по¬ 
водъ къ жадобѣ и доказательства, 

іпг-, см. ігг-. 
іп-в&ІиЪгів, е, оф\ нездоровый. 
іп-ааІиШгов, оф. роёі. папе іпааіиіа- 

Іаш Іівдио, оставляю еб не простив¬ 
шись съ нею. 

іп-вапаЬПів, е, ас#, неизлечимый; ігор. 
неисправимый. 

іпвіпѳ, адѵ. [шваппв] безумно, 
іпвапіа, ае,/. [іпзапив] 1) безуміе, су¬ 
масшествіе; сопсирівсеге аіщоііі ай 
іпзапіат, до безумія=чрезмѣрно же¬ 
лать чего; Ь) ріиг. безразсудныя пред¬ 
пріятія, б. дѣйствія; с) чрезмѣрная 
роскошь, ч. пышность, і. гпепаагшп, 
ѵіііагиш; 2) изступленіе, восторжен¬ 
ность. 

іпв&шо, 4. [іпвапив] быть безъ ума, 
поступать безумно, вести себя сума¬ 
сбродно. 

іпиапііая, аііа,/. [іпаапив] нездоровье, 
іп-вахшв, оф. (собств. нездоровий) 1) 

безразсудный, безумный, сумасшед¬ 
шій, ѣошо, сарі(Шаѳ; Ь) чрезмѣрный, 
ужасный, тоіез, <Іо1ог, Яисіав; с) роёі. 
восторженный, вдохновенный, таіев; 
2) асі. (роёі.) бѣшенымъ дѣлающій, 
лишающій здраваго разсудка, а^иа. 

іп-ваііаЫІів, е, оф*. 1) ненасытимый, 
сирійііав, аѵагіііа; 2) (на что нельзя 
наглядѣться вдоволь) = превосход¬ 
ный, удивительный, риІсЪгііщІо, та- 
гіеіав. 

іпеаііаЪШіѳг, айѵ. ненасытимо. 
іп-ваѣигаЪІНв, аф\ ненасытный. 
іпваШгаЫИіег, асіѵ. ненасытимо. 
іпиоѳгкіо, <1і, вит, 8. [іп-всашіо] всхо¬ 
дить, вступать. 

ішюѳшііо, бпіз, /. [іпвсепііо] всхожде- 
ше, вступленіе. 

іп-воіепв, оф. незнающій; те іпвеіеп- 
іе Гасіит еві, безъ моего вѣдома; іп- 
всіепя Гесіі, по незнанію. 

іпвоіепіег,<и&. [іпвеіепв] неумно,глупо, 
іпвоіепііа, ае, /. [іпвеіепв] незнаніе, 
невѣдѣніе, неопытность. 

ІПЯ01І6, адп. [іпвеііиа] неискусно, не¬ 
умно, глупо. 

ІпвоШа, ае, /. [іпвеііив] незнаніе, не¬ 
опытность, неумѣлость, глупость, 

іп-воііив, оф. глупый, безразсудный, 
іпвеіав, аф\ [іп-всіо] незнающій; поп 

ват іпвеіав, очень хорошо знаю; Гесіі 
іпвеіпв, по незнанію; те іпвеіо, безъ 
моего вѣдома. 

іп-вогіЪо, вегірві, вегіріит, 8. 1) впи¬ 
сывать, чаще начертать, писать на—, 
і. потеп всиіів; і. аііцшй топотепіо 
(<іаі.); ігор. і. а1і^иі(і іп апіто, запе¬ 
чатлѣть что въ памяти, въ сердцѣ; 
2) надписывать, дѣлать надпись, аіі- 

на чемъ: і. віаіаат, еріаіоіат; 
віапв іпэсгіріа; Ъ) дать заглавіе, і. 1і- 
Ьгщп огаіогеш, дать книгѣ заглавіе 
«ораторъ»; ИЬег, циі оесопотісив іп- 
всгіЬііиг, книга подъ заглавіемъ — ; 
3) =г приписывать, і. віЬі потеп рЫ- 
ІоворЪі, называть себя философомъ; 

роёі. і. йеов вееіегі, приписыв. богамъ 
вину своего преступленія; Ь) обозна¬ 
чать, показывать, виа ^пет^ие бео- 
гот іпасгіЬН Гасіев. 

іпвогірііо, бпів,/. 1) написаніе, поті- 
піа; 2) (чаще) надпись, заглавіе. 

1. іп-аегіріиа, оф. 1) нѳписанныЙ; 2) 
неупомянутый (въ законахъ). 

2. іпаогіріии, рагіер. м. іпвсгіЬо. 
іп-воиіро, всиірві, всиіріат, 8. врѣзы¬ 
вать — вырѣзывать, а1і^иі<І вахо, на 
камнѣ. 

іп-вёсо, веспі, весіит, 1. врѣзывать, 
надрѣзывать, разрѣзывать. 

ІПвеоШІО, бпів, /. [іпвесЮг] 1) пре¬ 
слѣдованіе, Ьовіів; 2) ігор. гоненіе, 
порицаніе, осмѣиваніе. 

іпвеоОДог, бгів, т. [іпвесіог] преслѣ¬ 
дователь, гонитель. 

іп-вѳоіог, 1. сіероп. 1) преслѣдовать, 
гнать, сильно нападать, Ьовіев; роёі. 
і. Іеггат гавігів, прилежно обработы- 
вать з.; 2) ігор. нападать, осмѣивать, 
порицать, і. аі^оет таіейісіів, бра¬ 
нить кого. 

іпвѳоіат, і, п. [іпвесх^ насѣкомое, 
іпиѳотгіиѳ, рагіер. м. ілвеяиог. 
іп-вепѳвоо, ппі, — 8. старѣть, соста- 

рѣваться, аіісиі геі, надъ чѣмъ, прм 
чемъ; ігор. долго заниматься чѣмъ, 

іп-вѳрёііо, вереііі, вероНат, 4. зары¬ 
вать — погребать. 
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1* іпяѳриііив, рагіср. и. іпаереііо. 
2 іп-вѳриііив, аф. непогребенный, 

непохороненный; вериііага іпаериііа, 
похороны, не похороны — п. безъ 
обычныхъ обрядовъ. 

іп-вѳдиог, аесиіиа а., 8. сіероп. 1) слѣ¬ 
довать, непосредственно слѣдовать, 
аі^иет, за кѣмъ; ашшя іпаезиеив, 
слѣдующій г.; Ь) = по-настигать, 
тога іпаеспіа Ог&ссЬшп еаі; 2) пре¬ 
слѣдовать, гнаться за кѣмъ, Ьовіет; 
і. аі^ает ^Іжііо вігісіо; ігор. преслѣ¬ 
довать, бранить, ІогріішИпет ѵііае, 
аі^иет <1ісіів; 8) = имѣть въ виду, 
стараться, і. иі егшііат аіщиеш; соп- 
ѵеііеге ѵітеп іпаедиог; Ъ) продолжать, 
і. аІіциМ {асеге. 

1. і п-в его, а$ѵі, 8іІшп, 8. всѣвать; отт. 
= 1) прививать, 8шгса1шп агЬогі, іи 
агЪогепц і. ѵііет; ігор. іпаііаа іп Со- 
Іаііпоа, принятый въ Фамилію К.; 2) 
ігор. вселять, внушать, поѵаа оріпіо- 
пеа; паіигй іпаііаа, врожденный. 

2. іп-вѳго, гиі, гіат, в. 1) вкладывать, 
вставлять, класть, положить куда, сі- 
Ьиш аіісиі іп оа, соііиш іп Іа^иеит; 
2) ігор. вставлять, включать — вмѣ¬ 
шивать, і. циегеіаа, раиса ѵегЬа аег- 
шопі; і. (Іеоа шіпішіа геЬпа; і. ее (іиг- 
Ъае, ргоеііо, Ъеіііа) вмѣшиваться; Ь) 
іпвегіив пшпего сіѵішп, включенный 
въ число гражданъ; с) і. потен іа- 
тае, прославить имя. 

іпвегіо, 1. [іпаего] вкладывать, всовы¬ 
вать. 

іп-вегѵіо, 4. 1) служить, чаще быть 
услужливымъ, угождать, аіісиі; 2) 
ігор. заботиться, стараться (о чемъ), 
домогаться (чего): іпаегѵіге аиіа сот- 
то<1ія, ЬопогіЪив, Гашае; Ъ) сообра¬ 
жаться, примѣняться, приноравли¬ 
ваться, і. ІетрогіЪиа. 

іпдеввив, рагіср. іл. ілвіёѳо и іпаібо. 
іп-вГЬПо, 1. свистать. 
іпеМео, вёсіі, аеааит, 2. [іп-ае<1ео] 1) 

сидѣть на — у I ецио, іп (іогво; а1і^иі<І 
I аліто, сильно подѣйствовало на ду¬ 
шу, остается въ паи яти; 2) ігапв. за¬ 
нимать, Іосиш; особл. еъ яз. военн. і. 
агсеш. 

іпвШаѳ, Бпіт,/. [іпаі(1ѳо] 1) засада (о 
мѣстѣ и о тѣхъ, которые находятся 
въ засадѣ) іпѵа<1еге аі^иет ех ілаі- 
(іііа; соііосаге, біаропѳгѳ іпаісііав; 2) 
ігор. коварство, козни, іпаійіаа вігие- 
ге, раг&ге, іеп<1егѳ аіісиі, строить коз- 

. ни противъ кого; аЪ (ех) іпаісіііа, рег 
іпакііав, коварнымъ образомъ. 

іпвісіі&іог, бгіа, т. [іпаШог] скрыв¬ 
шійся, находящійся въ засадѣ, шііеа; 
ігор. подстерегатель, строящій козни, 
покушающійся на —, і. ѵііае. 

іпвМіог, 1. сіероп. [іпвісііае] 1) быть въ 
засадѣ, подстерегать, аіісиі; 2) ігор. 
строить козни, аіісиі, противъ кого; 
Ь) выжидать, і. іетрогі, оссааіопі. 

іпвісіібѳѳ, адю. коварно, 
іпвісіідвиа, аф. [іпзісііае] 1) коварный, 
Ьошо; 2) опасный, іоспа. 

іп-вісіо, аёбі, аеа8ит, 8. 1) садиться, 
аіісиі геі, на что: арѳв іпэИипІ Йогі; 
роН. (іі^ііі і. шешЪгіа, вдавливаются 
въ ч.; 2) расположиться, поселиться, 
і. аііѵія, іо^іа; ^епвіЬі іпве<ііІ; Ъ) ігапв. 
= занять, і. іишпіоа, ѵіаш; ваііив аЬ 
Ьоаіе іпаеааиа; 8) ігор. засѣсть, уко¬ 
рениться, остаться, аіщиігі іпаегііі іп 
апішо, іи шешогіа; тасиіа іивесііі іп 
потіпе. 

іпвівпе, іа, п. см. іпвізпів, 2 
іпвівпіо, 4. [іпаі^піа] отмѣчать, аіщоій 

&1щпа ге; Ш8і#пігі, быть замѣтнымъ, 
отличаться; роёі. і. сііреит аиго; 
украсить. 

іпвівпів, е, аф. [іп-аі^пиш] 1) отмѣ¬ 
ченный — замѣтный, примѣтный, от¬ 
личающійся, і. шасиііа; РЬоеЬиа і. 
сгіпіЬиа; ігор. Ьошо і. отпіЬиа поііѳ 
іигрііибіиіа; Ь) замѣчательный, не¬ 
обыкновенный, ѵігіиэ, аіисііиш, 0(1іиш, 
регісиіиш; аппиа і.; достопамятный г.; 
і. а(1 беЫІііаіѳш, необыкновенно сла¬ 
бый; 2) виЪві. іпаі^пе, іа п. знакъ, 
Гогіипае; &) знакъ отличія, іпаі^иіа 
гѳ#іа, сопзиіагіа; с) украшеніе, агто- 
гит; і. паѵіа, флагъ или украшеніе 
кормовой части; <2) сигналъ, циой егаі 
і. цииіп агша саріеп(1а еааепі; е) дока¬ 
зательство, циосі егаі і,, ѳит Гасегѳ 
еіс. 

іпві^пііѳ, аЛѵ. [іоѳі^пііив] замѣчатель¬ 
но, ОТЛИЧНО. 

іпвівпііѳг, асіѵ. [шадепія] 1) примѣтно, 
замѣтно; 2) замѣчательно, необыкно¬ 
венно. 

іпвіртііов, рагіср. гл. шадепіо; 2) оф. 
замѣтный, ясный; Ъ) замѣчательный, 
необыкновенный. 

іпвіііо, Іиі (Ііі), ѳиіішгі, 4. [іи-ааііо] 1) 
впрыгнуть,—вскочить, е паѵі іп аса- 
рѣит, і. іп е^иит; 2) = броситься, і. 
іп рЬ&1ап&аѳ;у?оеѣ і. ишіаа, б. въ волны, 

іпвітиіаио, бпіа, /. [тѳітиіо] обви¬ 
неніе, геі аІісфиа, въ чемъ, 

іп-вітйіо, Ь 1) навлекать на кого по¬ 
дозрѣніе, винить, обвинять, аі^иеш 
рго(1іііоаІ8, въ измѣнѣ; і. аіщиет Гаі- 
ао; і. аіциет ошпіа іисегіа (Іісеге; 
2) = показывать, утверждать, і. аіі- 
4иі(1; 4ио(1 е#о іпаішиіо. 

іп-віпоѳгив, аф. испорченный. 
іпвіпшШо, опія,/, [шэіпио] іегт. і. еъ 
ритор, приласкиваніе, сннскнваніе 
доброжелательства. 
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іп-віпио, 1. 1) дать (кому) проникнуть, 
пробраться, зайти, аІЦиет, кому: і. 
тііііев диасшцае іпіегѵаііа <1аіа ев- 
аепі; і. ее, проникнуть, пробраться: 
і ее &(1 аіцпеш, і. ее іпіег е4пііит 
іпппав; 2) ігор. і. ее іп рЫІоворЬіат, 
вникнуть въ ф.; Ъ) і. ее іп іатіііагііа- 
Іет, сопэиеіпбіпет, пвпт аіісіциа, 
вкрасться къ кому въ довѣріе, под¬ 
дѣлаться къ кому, снискать чью 
дружбу; 8) іпігапв. іпвіппаге = і ее, 
вкрадываться: ГгашИа ѳиврісіо іпаі- 
пц&тег&І апітів (<іаі.). 

іпвІріѳпв, іів, аф. [іп-варіепв] нераз¬ 
умный, глупый. 

Іпвіріепіѳг, аЛѵ. [іпвіріепа] неразумно, 
глупо. 

іпвіріепііа, ае, /. [іпвіріепа] нераз¬ 
уміе, глупость. 

іп-вівіо, віііі, — 3. 1) стать, сту¬ 
пить на — ; і. іп .щ^о; і. іасепііЬия 

і. а<і аіцпіё, приступить къ че¬ 
му; іетрога іпвікегапі, наступили в.; 
b) Ъгапв. і. іішеп, ступить на порогъ; 
і ті&ш; ігор. і. гаііопеш аіісіуов геі, 
рѣшиться, принять мѣры — ; с)=на¬ 
чинать, ІП8ІІІІ1 (іергесагі; роіі. віс іп- 
вііііі оге; 2) идти по слѣдамъ — тѣ¬ 
снить, преслѣдовать, і. ЪовІіЪив; пес 
Апіопіиа иііга іпвііііі; 8) настаивать— 
продолжать съ настойчивостью, і Яа- 
$іІаге, пгЪет орриртаге; Ь) оставать¬ 
ся, аіісиі геі, при чемъ: і сгшіеНіаІі; 
c) предаваться, налегать (на что) рев¬ 
ностно заниматься, і. геі аіісоі, іп геш 
аі^аахп и (ігап*.) і. пе$оІішп; еі теп- 
Іе еі апішо і. іп Ъеііпт; 4) іпЬтапв. 
останавливаться, раиіит і.; віеііае 
іпвівіапі; Ъ) ігор. быть въ недоумѣніи, 
сомнѣваться, і. іп геіідпіа геЪпв. 

ІпеШоіив, оф\ = іпвіііѵив. 
іпвіііо, опів,/. [іпвего] прививаніе. 
іпвШгав, оф. 1) прививной; 2) ігор. 

ненастоящій, поддѣльный. 
ІП8ІІОГ, бгів, т. прнвиватель. 
іпвііив, ем. іпвѳго (1). 
іп-вооіаЬШв, е, аф\ необходительный, 
необщительный, іпвосіаЪіІет евве аіі¬ 
сиі, не уживаться, не ладить съ кѣмъ. 

іп-воІаЬШіег, айѵ. неутѣшно, 
іпндіепи, іів. аф. 1) непривыкшій, Ъеі- 

1і, къ войнѣ; і. таіагпш агііит; 2) не¬ 
обыкновенный, странный, ѵегЪит; 8) 
необыкновенный, чрезмѣрный, Іаеіі- 
Ііа, овіепіаііо; 4) высокомѣрный, за¬ 
носчивый, надменный, Ьото; пе іово- 
Іепііогев геббегепіиг. 

Іпвоіѳпіѳг, айѵ. [іпвоіепв] 1) противъ 
обыкновенія; 2) необыкновенно, чрез¬ 
мѣрно; 3) надменно. 

іпвоіепііа* ае, /. [іпвоіепв] 1) непри¬ 
вычка, неопытность, незнаніе, Гогі, 

дшіісіопіт; 2) необыкновенность, 
странность, ѵегЬогит; 8) чрезмѣр¬ 
ность, особл. чрезмѣрная роскошь, ь 
Ъфив весиіі; 4) заносчивость, высоко¬ 
мѣріе, надменность, і. ех геЪив весип- 
(Іів, вслѣдствіе счастія. 

ІП0ОІѲ6ОО,-3.становиться высоко¬ 
мѣрнымъ, гордымъ, наглымъ. 

іп-воШІив, аф. неплотный, негустой, 
рѣдкій. 

1п-воШия, аф. 1) непривыкшій, гегаш 
ЬеШсашш; ехегсііиа і. а<і ІаЬогет; 2) 
непривычный, необыкновенный, 1а- 
Ъог, Іо^пасііав. 

іпніоІиЬШв, е, аф. 1) неразрѣшимый; 
2) неопровержимый. 

іпвотпіа, ае, /. [іпвопшіа] безсонница, 
іпиотнів, е, аф. [іп-8оншия] безсон¬ 
ный. 

Іпвотпіит, іі, п. [іп-вотпав] сновм- 
дѣніе, сонъ. 

іл-вопо, ппі, пііат, 1. издавать звукъ, 
звучать; ѵепіпв, шніа і., шумитъ; і. 
ѵегЪега Яа$е11о, хлопать бичомъ; і 
саіато, играть на свирѣли. 

Іп-вопи, Іів, аф*. 1) безвинный, невин¬ 
ный; 2) (рѣдко) безвредный, СегЪегпя. 

іп-воріішц аф. безсонный, бодрый, не¬ 
усыпный. 

Іпврѳоііо, бпів, /. [іпарісіоі 1) осма¬ 
триваніе, разсматриваніе; 2) разборъ, 
изслѣдов&ніѳ. 

Іпяреоіо, 1. глядѣть, смотрѣть на — , 
аіщает; поЬів іпзресІапІіЬав = предъ 
нашими глазами, 

інвреоіив, рагіср. и. іпврісіо. 
іп-врѳгаЪШв, е, аф. неожмдаемыЙ. 
іп-врѳгапв, Іів, аф*. неожидающій: ше 

іпврегапіе, ассі<Иі тіЬі іпарепшіі (= 
противъ ожиданія, сверхъ ожиданія), 

іп-врѳгвіив, аф. неожиданный, 
іпярвгдо, аі, вит, 8* [ш-врагдо] насы¬ 

пать — напрыскать, і. тоіаш еі ті- 
ппш. 

іпвріоіо, ехі, есішп, 8, [іп-вресіо] 1) 
смотрѣть на или во что, іп вресиішп, 
въ зеркало; Ъ) смотрѣть, заглянуть 
(въ книгу) — справляться: і. ІіЪгов 
8іЪуІ1іпов, і. Іе^ев; 2) осматривать, 
разсматривать; агта, ехиц опт, = 
дѣлать смотръ: і. ѵігоз, сіавзет, тііі- 
іев; б) ігор. разсматривать, разбирать, 
іпдепіа Стаесогшп, Іе^ез; I аі^иет 
а рпего, разбирать чью жизнь съ дѣт¬ 
ства; і. іЯ диоа бесе&і. 

іпвріоо, 1. [іп-вріса] сдѣлать острыхъ, 
заострить. 

Іпвріго, 1. 1) дуть на, во что, геі аіі¬ 
сиі; 2) ігап8. вдувать; ігор. а) вну¬ 
шать, аіісиі ашогеш, тіаегіоопііаіп; 
Ъ) вдохновлять, одушевлять, аіщает, 

іп-вроііаіив, аф. неограбленный. 
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іп-нрио, иі, Пішп, 8. плевать на, во 
что. 

іп-гі&ЪШл, е, оф*. 1) не твердо стоя¬ 
щій — нетвердый, шаткій, гев, #га- 
бия, ш^геввив; Ъ) нестойкій, Ьовіів; с) 
ігор. непостоянный, апітив, тоіпв; 
2) то, на чемъ трудно стоять, Іосин і. 

іпя&апв, Іів, рагіср. и. іпаіо; 2) аф\ 
предстоящій, настоящій, іетрпа; Ъ) 
настоятельный, сильный. 

Іпяіапіѳг, адѵ. [іпвіапз] настоятельно, 
сально. 

Іпяіапііа, ае, /. [ійвіапв] 1) наступле¬ 
ніе; 2) настояніе. 

іпвіаг, п. тбссі. 1) образъ, видъ, ЪаЪв- 
ге і. пгЪів; циапіит і. іп ірво еві, ка¬ 
кая у него прекрасная наружность! 
рахтшп і. еогит, циае = тѣнь того, 
что — ; 2) іпвіаг (аб іпвіаг) съ родит. 
я. = наподобіе, столь большой, рав¬ 
ный, ечиов і. люпіів; ерівіоіа тоіиті- 
пів і.; Ріаіо тіЫ еві і. отпіит, П. для 
меня замѣняетъ всѣхъ, 

іпвіаогаііо, бпів, /. [іпвіашго] 1) воз¬ 
обновленіе; 2) устройство. 

Іпяі&пг&ІХтая, аф\ [іпвіаиго] возобно¬ 
вленный, вовобновляемый. 

іпвіаиго, 1. 1) возобновлять, повто¬ 
рять, саебет, всеіив; 2) устронвать, 
васгШсіпт, Іпбов, ериіав; Ь) праздно¬ 
вать, біет. 

іп-віегпо, вігйті^ вігйіит, 8. 1) насти¬ 
лать, аііцоіб аіісиі геі, что на что-н.; 
2) покрывать, аііаиіб аІЦиа ге. 

іпвііз&ио, бпів,/. [іпяіі^о] подстрека¬ 
ніе. 

Іпиіі&йіог, бгів, т. и -ігіх, Ісія,/. [іп- 
віідо] подстрекатель, -ннда. 

іпві^о, !• возбуждать, подстрекать, 
подживать. 

іп-вШІо, 1. 1) вливать каплями, аіщоіб 
аіісиі геі; ігор. і. аіщшб аигіЬив, на¬ 
шептывать, мало-помалу внушать; 
2) роёі. течь каплями, і. ваха, — на 
скалы. 

іпиішшіаіог, бгів,, т. подстрекать, 
іп-віітйіо, 1. побуждать, подстрекать, 
іпзііпоіог, бгів, т. [твііп$по] побуди¬ 
тель, подстрекатель. 

1. Іпвііпоіив, рагіср. гл. іпвііпрто. 
2. іпвііпоіив, ив, т. [іпвітяио] побу¬ 
жденіе, внушеніе, особл. внутреннее 
побужденіе. 

іпвііпвпо, вііпхі, аіІпсіиш, 8. побу¬ 
ждать, подстрекать. 

ІпиШяц ае, /. обшивка, оборка (у жен¬ 
скаго платья). 

ІпвіШо, бпів, /. [іпвівіо] остановка, 
стояніе. 

ІпііІіог, бгів, т. [іпвіо] мелочной про¬ 
давецъ, разнощикъ. 

іпкіііио, иі, Оіит, 8. [іп-віаіио] 1) ста¬ 

вить, разставлять, рагіет ооріагит 
рго ѵаііо; і. асіеш, построить войско: 
b) строить, іиггіт, ропіет, паѵев; 2) 
устронвать, гев, соптітіиш, Іибов; і. 
та$пшп рііогшп пишегшп (пригото¬ 
вить, достать); ігор. і. віЬі атісов, прі¬ 
обрѣсти себѣ друзей; Ь) постановлять, 
назначать, учреждать, і. 1ѳ$ѳт, Гѳвіов 
біев; тиііа іп ге тііііагі іпвіііиіі; і. 
аіщиет Ъегебѳт, іиіогет, назначить 
кого наслѣдникомъ, попечителемъ; 
c) постановлять, рѣшать, і. аІЦиіб ?а- 
сеге; <2) предпринимать, начинать, і. 
Ьівіотіаш; і. ііег, предпринять путе¬ 
шествіе; і. всгіЪеге; аб іб диоб іпвіі- 
іиі геѵегіог; 8) наставлять, обучать, 
і. аіщиехп аб бісепбшп; і. аіциет аг- 
ііЪив, Іаііпе кнріі; і. аіщиет Іугй, 
учить кого играть на л. 

іпвШгйііо, бпів, /. [іпвіііио] 1) устрой¬ 
ство, геі аіісіциа; 2) образъ дѣйствія, 
гаііо еі і. повіга; о рил. = обычай; 3) 
наставленіе, ученіе, і. рЫІоворЬі; і. 
бе ге аіщиа. 

іпвііігйіит, і, л. [іпвіііио] 1) постано¬ 
вленіе, учрежденіе, Іе&ев еі іпвіііиіа 
пмуогит; рагеге іпвіііиіів раігіае; ех 
і., по постановленію; отт. = обычай, 
обыкновеніе; 2) рѣшеніе, предпрія¬ 
тіе, планъ, регйсеге і.; іпвіііиіит ті- 
іае сарегѳ, избрать извѣстный образъ 
жизни; 8) наставленіе, ргаесеріа іп- 
віііиіадие рЪіІоворЪіае. 

іп-віо, віііі, — Ь 1) стоять близко, Уа- 
гпв і. сшп ігіЪиа ІедіошЬив; пох, Ьіешв 
і., н., з. наступаетъ; іпвіапііа (лзміг.) 
еі йііига, настоящее м будущее; Ь) 
предстоять, роепа і.; ііег тіЬі і.; Ъеі- 
Іит і; с) тѣснить, сильно нападать, 
преслѣдовать, і. Ъовіі, ГадіепііЬив; 
сшп іпвіагеі Ьовіеа (Сот. 2ѵ.); 2) на¬ 
стаивать, иі аіщиіб Йаі; Ъ) не пере¬ 
ставать, упорно продолжать, і. рое се¬ 
те; с) налегать, усердно заниматься, 
стараться, і. орегі, бе аіі^ио; роёі. і. 
аі^иіб; 8) (рѣдко) останавливаться, 
іпвігисіі іпвіапі; і. іи^ів (Ѵггд.). 

1. іп-вігаіив, оф*. непокрытый. 
2. іпвіхаіоа, рагіср. гл. іпвіегпо. 
іп-вігепиѳ, а4ѵ. неотважно, робко. 
іп-вігѳпиия, оф. неотважный, роб¬ 
кій. 

іп-вігбро, вігерш, вігерТіит, 8. зашу¬ 
мѣть, заскрипѣть, затрещать. 

іпвігиоіе, адѵ. [швігпсіив] съ боль¬ 
шимъ приготовленіемъ. 

іпвігиоііо, бпів, /. [іпвігио] построе¬ 
ніе, устроеніе, приведеніе въ поря¬ 
докъ. 

іпвігиоіог, бгів, т. [іпвігио] учреди¬ 
тель, приготовителъ. 

1. іпвігиоіия, рагіср. и. іпаігпо; 2)аф. 
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снабженный, надѣленный; Ъ) обучен¬ 
ный, свѣдущій. 

2. іпвІгиоШв, ив, т. [іпяігио] устрой¬ 
ство» приготовленіе. 

іпв&шпѳпіит, і, я. [іпзігио] 1) при¬ 
надлежность, то, чѣмъ кто снабженъ, 
орудіе (всякаго рода) і. ѵіііае, і. гизіі- 
сиш, земледѣльческія орудія; і. ЬеШ, 
і. тііііаге, все необходимое для вой¬ 
ны; Ъ) украшеніе, і. апіііа; 2) (гор. 
то, что способствуетъ, средство, усло¬ 
віе, іпаігитепіа ѵігіиііз, Дісепсіі, Іи- 
хигіае. 

іп-вігио, зігпхі, вігисіит, 8. 1) устрой- 
вать — строить, пшгов, &%$егетп; Ъ) і. 
соріав, ехегсііит, построить войско, 
поставить в. въ боевой порядокъ: с) 
надлежащимъ образомъ пригото¬ 
влять, і. ассазаііопет, Іііет; і. ве а<1 
аіщиій; іетриз а(і іпзігиепсішп Ьеі- 
Іит; ф наставлять, научать, і. аіі- 
дпет агііЬив; і. іезіез, научить свидѣ¬ 
телей, какъ опи должны показать; е) 
снабжать, зосіоз агтіз; часто (аЬвоІ.) 
ідаіхпеге = снабжать всѣмъ необхо¬ 
димымъ, і. сіопшт; і. сіазѳет, снаря¬ 
дить флотъ; 2) (рѣдко) встроить — 
вставить, і.сопіаЬиіаІіопет іп рагіеіез. 

іп-виаѵів, е, аф. непріятный. 
ІпвиЪгеа, іит, т. народъ въ сѣверной 
Италіи; ІпвиЬѳг, Ьгіз, т. еиЪзі. и 
аф'. 

іп-вйсіо, 1. потѣть надъ чѣмъ, отъ 
чего, аіісиі геі. 

іпвиёГаоіив, аф. пріученный, 
іп-виѳвоо, виёѵі, зибіиш, 3. 1) прі¬ 
учать, аі^иет; ізіа а риегіз іпвиеіі 
випі, къ этому они пріучены съ дѣт¬ 
ства; 2) іпіг. привыкать, і. тепіігі; 
і. аіісиі. 

1. іп-виѳіия, аф. 1) непривыкшій, геі 
аіісфиз, геі аіісиі, аа аіциій, къ 
чему-н.; і. ѵега аисііге, н. слышать 
истину; 2) непривычный, необыкно¬ 
венный, ііег, зоііішіо. 

2* іпвиёіия, рагіср. іл. іпвиѳвоо. 
іпвйіа, ае, /. 1) островъ; 2) домъ (по¬ 

строенный отдѣльно и состоявшій 
изъ нѣсколькихъ квартиръ, отдавав¬ 
шихся въ наймы; жильцы — ііщііі- 
Ііпі). 

іпзиіашів, і, т. [іпаиіа] островитя¬ 
нинъ. 

іпвиіагів, іа, т. [іпаиіа 2.] 1) жилецъ; 
2) караульный храма, 

іпвиіаѳ, айѵ. [іизикив] нелѣпо, пошло, 
іпаиівііав, аііз, /. [іпзиівив] 1) без¬ 

вкусіе^ 2) нелѣпость, пошлость, 
іпвиіяив, аф. [іп-ваізиз] несолёный — 

безвкусный; ігор. нелѣпый, пошлый, 
іпвиііаііо, бпіз, /. [іпзиііо] осмѣива¬ 

ніе, поруганіе. 

іпвиііо, 1. [іл-заНо] 1) скакать на, 
прыгать по, геі аіісиі; і. ЙисііЪиз, 
а^иіз (въ воду); 2) ігор. поступать 
надменно, издѣваться, ругаться (надъ 
кѣмъ) аіісиі, (іп) аіциет, аіциіі 

іп-вит, Гиі, езве, 1) быть, находиться 
въ (чемъ) іп аіідиа ге, аіісиі геі; 2) 
роёі. находиться, быть на—, ашшіоя 
і. йідііо. 

іп-вйто, зитрві, зитріит, 8. употре¬ 
блять, ресипіаш іп гет аіци&т; (гор. 
і. апітит а1ідиі<1 Гасіепйі, рѣшиться 
на что-н. 

іп-вио, зиі, виіит, 8. вшивать; і. аіі- 
диет іп сиіеит (сиіео), зашить кого 
въ мѣшокъ, (у римлянъ наказаніе 
отцеубійцы). 

іп-вйрѳг, а&ѵ. 1) на верху, сверху, 
і. Іштит ігуісеге; 2) сверхъ того, въ 
добавокъ, аііат і. аёйеге і^потіпіаш. 

іп-аирѳгаЬіІів, е, аф. 1) неаереходи- 
мый, непроходимый, Аірев, ѵіа; 2) 
непобѣдимый, непреодолимый, &епа, 
Гаіит; і. хпогЬиз, неизлечимая б. 

іп-вигдо, зиггехі, зиггесіит, 8. 1) 
подниматься, адиііо, ѵепіив і.; Ъ) при¬ 
подниматься (особл. чтобы занести 
руку, съ размаху бросить, ударить); 
і. гешіз, привставъ наваливаться на 
весла — грести съ усердіемъ; 2) (гор. 
возноситься, воспарять, роёіа, огаіог 
і.; Ъ) возвышаться, усиливаться, Сае- 
ваг і.; орез іпзпг^ипі; с) роёі. воз¬ 
ставать противъ, і. ге&пів аЛісфпз. 

іп-вившто, 1. нашёптывать. 
Іпвиіив, рагіср. и. іпзио. 
іп-іаЪѳвоо, Ьиі, — 3, таять, сохнуть, 
чахнуть. 

іп-іаоіив, аф. 1) нетронутый; роёі. і. 
сегѵіх ^иѵепсае, тёлка, неиспытавшая 
ярма; ігор. іпіасіиз зирегзііііопе, си- 
рісіііаіе, свободный отъ — , неподвер- 
жеиный — ; 2) цѣлый, невредимый, 
і. ргоГи^іІ; іпіасіит аіциет Зітіиеге; 
Бгііаппиз і., непобѣжденный; 3) не 
испытанный, піЬіІ іпіасіит геіі^иеге, 
все испытать, извѣдать, 

іп-іатіпаіив, оф. незапятнанный. 
Іп-іѳоігцв, аф. непокрытый; (гор. 

откровенный. 
2. іпіѳо&ця, рагіср. іл. іаіе^о. 
шІедоПив, аф. йетіпиі. отъ іпіевег. 
іпіе^ѳг, $га, #гит, оф. [іп-іап^еге] 

1) нетронутый, пеуменьшенный, не¬ 
поврежденный, цѣлый, невредимый, 
іЬезаигиз і.; ехегсііит гесіисеге іпіе- 
^гит; і. ас ваіѵиз; роеі. Гопа, і., 
чистый источникъ; біе іпіе^го, когда 
цѣлый день впереди = рано утромъ; 
Ъ) неистощенный, свѣжій, бодрый, 
тігез, тііііез; і. ѵаіеіисіо, хорошее 
здоровье; аеіаз і., цвѣтущія лѣта; 
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е) нетронутый, несдѣланный, нерѣ¬ 
шенный; сегіашеп, рп&па і., сраже¬ 
ніе, которое осталось нерѣшеннымъ; 
гее егаі іп1в#га, іи іпіе^го, дѣло еще 
не было начато, сдѣлано, рѣшено; 
ге іпіертц когда дѣло находилось въ 
прежнемъ положеніи; бе (аЪ, ех) іп- 
іе#го = снова; гееіііпеге аііфііб іп 
іпЦртшп, нривестн въ первоначаль¬ 
ное состояніе, въ прежнее положеніе; 
еі пе іпіезгшп доібет егаі, ему даже 
нельзя было отступиться (отъ нача¬ 
таго дѣла); фііа тоЬіе тіедгат егіі 
= что будетъ въ вашей власти, за¬ 
висѣть отъ васъ? 2) ігор. безуко¬ 
ризненный, честный, правдивый, ѵііа, 
тіг, ипішпд, іевіів; Ь) безпристраст¬ 
ный. іпбех; іпіе^ег Іаибо; с) тепе 
і., здравый разсудокъ; іпіе^ег апіті, 
тепііе, въ полномъ умѣ находящійся, 

іп-іб&о, хі, сіпт, 8* покрывать, 
іпіёзгѳ, адѵ. [іпіевег] X) совершенно, 
пшіаге; 2) правильно, чисто, всгіЪе- 
ге, бісеге; 8) безукоризненно, честно; 
Ь) безпристрастно, іибісаге. 

іпіе^гііжа, йііе, /. |шіе$ег) 1) непо- 
врежденность, цѣлость; і. согрогів, 
таіеілбшіз, здоровье; 2) ігор. пра¬ 
вильность, чистота, еегшопіе Іаііпі; 
Ь) честность, безкорыстіе, 

іпіѳяго, 1. [шіе^ег] 1) приводить въ 
прежнее состояніе; Ь) (чаще) возоб¬ 
новлять, снова начинать, і. Ъеіішп, 
мбШопет; 2) ігор. освѣжать, воз¬ 
становлять силы, і. апітпш бѳіееешп. 

іпіѳвшпепішп, і, в. [шХе^о]. покры¬ 
вало, покровъ, завѣса. 

Іпіеііеоііо, Зшв, /. [іпіеШ^о] понн- 
наніѳ. 

іпівііѳоігаи, рагіср. ха. ЫеШ#о. 
іпіѳііѳоііів» шц ж. [іпіеіііво] 1) раз¬ 
умѣніе, пониманіе, шіеііѳеіші Ъопі, 
таіі; 2) понятіе, смыслъ, значеніе, 
тегЬа циаебет бітегвов іпіеііесіпв 
ЬаЪепЦ Ъос саге! ідіеііесіп, это не¬ 
понятно; Шші ЬаЪе! іпіеііесішп, по¬ 
нятно. 

іпіеііддо, = іпіеііі^о. 
іпіеШдопву рагіср. іа. МеШдо; 2) аф. 

свѣдущій, геі аііступя, въ чемъ; 
(аЬ$оІ) іп!бШ&епіе8, люди свѣдущіе, 
знатоки; Ь) благоразумный, разсуди¬ 
тельный, тіг і. 

іпіеШ&ѳпіег, адл. [ЫеШ^епа] разсу¬ 
дительно, благоразумно. 

ІпіѳШ&епІіа» ае,/. [іпіеШ^епа] 1) спо¬ 
собность понимать, беие іпсіиеіі і. іп 
апіто; і. соттапів, человѣческій 
разумъ; 2) разумѣніе, пониманіе, іб 
Чш>б іп повігат I сабіі, что для насъ 
понятно; 6) понятіе, энаніе, опшіаш 
гепш; і. апіті, понятіе о душѣ. 

іхгіѳШдо, Іехі, Іесіит, 8. [тіег-іе^о] 
1) понимать, аіісшіб; шіеШ^о, дпіб 
бісав; іасііе іпіеііесіи ѳаі, легко по¬ 
нять; ех дно іпіеііідііиг = изъ чего 
явствуетъ; Ь) = знать: и! іпіе11і$аі, 
еоз іасіигов еазе, ^иае роШсеап!иг — 
что они исполнятъ, чтб обѣщаютъ; 
2) в замѣчать, видѣть; ех тпііп, бе 
девіп шіеНіод по лицу, по движенію 
замѣчаю, вижу; ех !пів Іііегів іпіеі- 
Іі^о, !е аабіззе еіс.; іпіе11і#ог іаівив 
еззе, замѣчаютъ, что я — ;Ь) подраз- 
умѣвать, представлять себѣ, еап^иі- 
пет фшб шіеііі^ія? еа ди&е поп бі- 
сапі, веб шіеШ^і тоіипі. 

Іпіетбііі, бгшп, т. народъ въ оѣверо- 
западн. части Италіи, 

іп-іетѳг&ішц аф. 1) нетронутый, цѣ¬ 
лый, сазіга; 2) незапятнанный, без¬ 
укоризненный, ббев. 

іп-іетрѳгапв, іів, аф. неумѣренный, 
невоздержный. 

іп-евтрегап!ег, адѵ. [іпіетрегапв] 
неумѣренно, невоздержно, 

іпіѳтрѳгапііа, ае, /. [іпіетрегапв] 
неумѣренность, невоздержность, не¬ 
обузданность. 

іп-іетрѳгаіе, ад/о. неумѣренно, 
іп-іѳтр ѳг&йшц аф*. неумѣренный, 

чрезмѣрный. 
іп-Іятрегіѳв, Бі, /. 1) неумѣренность; 

і. соеіі, н. климата, нездоровый кли¬ 
матъ; 2) ігор. заносчивость, аНстцов. 

Іпіета резіітѳ, адѵ. [іпіетревііѵив] не 
во-время, не въ пору. 

іп-іѳтрен!іпі8, аф. несвоевремен¬ 
ный, неумѣстный. 

іпіетрѳвіив, аф*. [іл-іетрезіав] 1) пох 
і. глубокая ночь, темная ночь; 2) 
роіі. неблагопріятный, нездоровый, 

іпіѳпсіо, іепбі, іепішп, 8. 1) натяги¬ 
вать, агент, лукъ, сЬогбая, струны; 
роіі. і. ѵіпспіа соПо, наложить цѣпи 
на шею; отт. вмѣсто і. аІЦшб &1ісаі 
геі, натянуть что на—і. аіщаіб аіища 
ге, обтянуть, покрыть что чѣиъ-н.: 
і. веііат Іогів, ЬгасЫа севіо; і. сііѣа- 
гат пеггіе, натянуть, навязать струны 
на цитру; ігор. а) напрягать, ѵосет; 
і. согрие, силы тѣла; і. шдешпт; і. 
ве аб йгтііаіет, стараться быть силь¬ 
нымъ; і. оГбсіа, стараться исполнить 
свои обязанности; Ь) усиливать, уве¬ 
личивать, і. обішп, іогтібіпет; і. 
ргеііа, возвысить цѣны; с) съ ассил. 
с. щ?. утверждать, увѣрять, і. ее еие 
ііііив * вогогет; і. соеріі, ее оррогіеге 
еіс.; 2) протягивать, простирать, і. 
бехігат аб еіаіп&т; 8) направлять, 
і. асіет іа отпев рагіев; і. ііег, на¬ 
править путь; отт. (аЪвоІ.) і. = от¬ 
правиться, идти: і. Іі&ііат, аіщио; 
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роёі. і. вадіиат, пустить стрѣлу; (гор. 
і. ашпшт, сигат, іп^ешит іп гет аіі- 
диат, обратить вниманіе, мысли, за¬ 
боты на что-н.; і. апішо и {аЪ*оІ.) I 
== помышлять, намѣреваться: аіщпісі 
Гасеге, Ъеііапц іп роіевіаіет ге<1і$еге 
апіто іпіепсііі; Ь) і. аі^пісі аііспі, на¬ 
править, затѣять что противъ кого: 
і. аііспі Ьеіішіц і. аііспі Іііехю, ста¬ 
раться завести съ кѣмъ тяжбу; і. аіі- 
сиі регісиішп, стараться подвергнуть 
кого опасности; і. сгіпюп іп аІЦиет, 
обвинять кого. 

1. іп-іепіаіив, оф\ неиспытанный, не¬ 
извѣданный. 

2» іпіепіаіив, рагіср. и. ідіепіо. 
іпіѳпіѳ, адя. [ідіепіиа] напряженно — 

усердно, тщательно, внимательно. 
іпіепііо, 5пів, /. [іпіепбо] 1) растяги¬ 
ваніе, вытягиваніе, пегтогшп, сог- 
рогіэ; 2) ігор. напряженіе, усиліе, 
стремленіе, апіті; отт. = вниманіе: 
апсіііопіт; Ь) нападеніе, обвиненіе; 
3) іегт. і. въ ритор. первое предло¬ 
женіе силлогизма. 

іпіепіо, 1. [іпіешіоі устремлять, на¬ 
правлять, аНдиій аіісиі (іп аІЦиет) 
что противъ кого, держать что пе¬ 
редъ кѣмъ, указывать на что, гро¬ 
зить чѣмъ; і. аііспі &1а<1шт, тогіет; 
і. агта Ьаііпів, угрожать войною Л.; 
і. пошеп Еотапит, стращать именемъ 
р.; і. аііспі сгішеп, направлять обви¬ 
неніе противъ кого, взводить вину 
на' кого; отт. іпіепіаге = обвинять, 
дпааі іпіепіапа. 

1. іпіѳпйів, рагіср. и. іпіепйо; 2) ад$. 
напряженный: а) внимательный, съ 
большимъ вниманіемъ ожидающій, 
выжидающій, і. іп оссааіопет; і. геі 
аіісиі; Ь) съ усердіемъ занимающійся 
(чѣмъ), і. геі аііспі, пе^оііо, орегі; 
с) тщательный, сига. 

2* іпіепіив» из, т. [іпіепйо] протяги¬ 
ваніе. 

іп-іѳревоо, рпі, — 8. становиться теп¬ 
лымъ. 

іпіег, ргаер. сит ассив. 1) между, шопа 
еві і. 8е^иапо8 еі Неіѵеііоа; іпіег Ьо- 
гахп Іегііат еі диагіат; іпіег ее, 
между собою = взаимно, другъ друга: 
атаге, Іітеге і. ве; 2) во время, въ 
продолженіе, і. Ъппс Іпшиіішп; і. іоі 
агшоѳ; і. 1и(1еп(1иіп, во время игры. 

іпіегатѳиіа, бгпт, и. корабельный 
лѣсъ. 

Іпіег опта, ае, /. городъ а) въ Ум¬ 
бріи, Ь) въ Лаціумѣ; Іпіогатпав, 
йіів, аф\ и виЬві. Іпіег&тпаіев, жи¬ 
тели г. И. 

іпіѳг-агѳвоо,-8. высыхать. 
іпіѳге&іагів» е, оф\ [іпіегеаіо] встав¬ 

ной, прибавочный, ііея, тепаів; Еа- 
Іепсіае і., первый день високоснаго 
мѣсяца. 

іпіѳгоаіагіиву оф. = іпіегеаіагіа. 
іпіегоаіаііо, бпіа, /. [іпіегеаіо] вста¬ 

вленіе, прибавленіе (дня или мѣ¬ 
сяца). 

іпіег-о&іо, 1. 1) вставлять, прибавлять, 
<1іеш, тепвет; 2) = острочивать, от¬ 
лагать, роепат. 

іпіегоарѳДо, іпіа, /. [іпіег-саріо] пре¬ 
рываніе; перемежка, 

іпіег-сёсіо, сеааі, сеааит, 8. 1) идти, 

вступить между —, Іола і. іпіег воіеш 
еі Іеггаш; ігор. а) (о времени) про¬ 
ходить (между тѣмъ) (Кее, пох ц 
іЛегсеввепші рапсі (ііев; Ь) (особл. 
о трибунѣ) сопротивляться, протес¬ 
товать, геі аііспі, <1е ге аіщшц і. дио- 
тіппв аіідилсі йлЦ отт. = вступаться: 
і. рго аІЦио; і. респпіат рго аіщио, 
поручиться 8а кого въ деньгахъ; 2) 
находиться между, раіоа іпІегсесіеЪаІ; 
іп1егсе<1ип1 вііѵае іпіег еов; ігор. су¬ 
ществовать, быть, ашіеіііа, Ьеіішп I; 
іпіегсеДипІ шіЬі іпітіеіііае епт ео, я 
съ нимъ во враждѣ; 8) проходить, 
присоединяться, аі Іегііпа I; ігор, 
аертіпёо і. Ьціс яапдіо; Ъ) = слу¬ 
чаться, приключаться, гев, хпадпі 
еаапа іпіегсебипі; иногда — состоять¬ 
ся; <1е Ыа геЬпа вепаіив аисЮгіІаа 
(опредѣленіе) іпіегсеааіі. 

іпіѳгоерііо, бпіа,/. [іпіегсіріо] пере¬ 
хватываніе, отниманіе, 

іпіѳгоеріог, бгіа, т. [іпіегсіріо] пере¬ 
хватчикъ, похититель, 

іпіегоѳріив, рагіср. и. іпіегсіріо. 
іпіегоѳааіо, бпіа, /. [іпіегсеао] 1) со¬ 

противленіе, протестъ; 2) посредни¬ 
чество, поручительство, см. іпіегеейо. 

іпіегоѳваог, бгіа, т. [іпіегсебо] 1) со¬ 
противляющійся, протестующій; 2) 
посредникъ, поруха, см. іпІегсеЛо. 

іпіегеѳадив, ив, т. [іпіегеейо] засту¬ 
пленіе, посредничество. 

1. іпіегоійо, ІсЗі, іапш, 8. [іпіег-саебо] 
1) про-перерѣзывать, пересѣкать, 
агишііпет, ѵепаа; і. ІаіЬтшп, про¬ 
копать перешеекъ; і. ропіею, сло¬ 
мать мостъ; 21 = раз-отдѣлять, соііев 
іпіегсі&і ѵаіііЬиа; уп^шп (цѣпь горъ) 
теШосгі ѵаііе іпіегсіаот а оааігіа. 

2. іпіѳгойіо, сМі, — 8» [іпіег-саЛо] 1) 
падать между —; ігор. случаться, 
приключаться, ві цпа іпіегсідшгі, 
если что случится; 2) пропадать, 
погибать, іпітіеі, ІіЬгі і.; ѵегЬа іпіег- 
сійппі, выходятъ изъ употребленія; 
і. шетогій, выходить изъ памяти; 
Ьос шіЫ іл1егсі(іі1, не ногу припом¬ 
нить, забылъ. 
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іпіѳгоіпо,-8. [шіег-сапо] пѣть 
въ промежутки. 

іпіѳгоіріо, сбрі, серішп, 8. [іпіег-са- 
ріо] 1) перехватывать, подхватывать, 
захватывать, Іііегав, соттеаіат; Ъоя- 
іев іпіегсіріппі та^пит пптвгпт 
тепіогит; 2) отшагать, перебивать 
(у кого что), похищать, лишать, аіі* 
^ш<1 аЪ аіщпо; і. Ъопогет, діогіат; 
роН. і. аііфші аііспі: Ь) = погубить, 
ди шить кого живим, і. аИдпет тепепо; 
опии, іпіегсеріоа = тогішія; роМ. І. 
Сегегеш, истребить хдѣбъ на подѣ; 
3) прерывать, ііѳг, вегтопепь 

іпіегоівѳ, адл. [іпІегсКіо] прерывисто, 
не въ свези. 
шіегоіййо, йві, Овшп, 8. [тіег-сіапсіоі 

1) запирать, аІЦает (Ід) апдоііів; 2) 
заграждать, преграждать, і. тіаш, 
асІііпт; отт. = а) отрѣзать, аіщцет 
аЪ ехегсііп, ге ігшпепіагіа, соттеаіп; 
6) мѣшать, препятствовать, доіоге 
іаіегсішіог, фютіппв а<1 іе ріпга 
всгіЬаш. 

іпіегаШніо, бпів, /. [іпіегсішіо] 1) 
прегражденіе; 2) прерываніе. 

іпіѳгооішшііхшц и, *. [іпівг-соішппа] 
промежутокъ между колоннами. 

Іпіег-сшгго, сшті, сопшв, 8. 1) бѣ¬ 
жать между — ; ігор. и) вмѣшивать¬ 
ся; Ь) вступаться; 2) (между тѣмъ) 
бѣжать, спѣшить, ірае і. Ѵсдов. 

іпіег-оигао, 1. бѣжать, спѣшить жеж- 

іпівгсигвив, пв, т. [іліег-спгго] бы¬ 
строе, неожиданное вступдеяіе, по- 
явдѳніе, вмѣшатедьство. 

іпіегщиц йіів, оф\ [спіів] подкожный; 
ацпа і, водяная бодѣзаь. 

іпіегнОіоо, хі, сішп, 8.1) запрещать, 
аііспі аіі^па ге, кону что; I аіісш 
0а1ШЦ запрет, кому вступить въ Г.; 
I аіісш Я4П& еі і$пі, отказать кому 
въ водѣ я огнѣ — изгнать кого изъ 
отечества; (рѣдко) і. аііспі аіцпісі: 
отт, іпіегшсіпя, запрещенный; 2) 
о преторѣ, іегт. і. дѣлать п^едварн- 
техьное распоряженіе, іе аіщпо, іе 
аікріа ге; і. пі —. 

іпіѳМісгііо, бпів, /. [Іпіегіісо] запре¬ 
щеніе; і а4пае еі і#пія = изгнаніе 
т отечества, ем, іпіегіісо, 1. 

іпіѳгйіоіот, і. и. [іпіегіісо] 1) запре¬ 
щеніе; 2) іегт, і. предварительное 
распоряженіе, предварит, приговоръ 
претора, см, іпіегіісо, 2. 

іпіѳгііоішц рагіср, и, іпіегііео. 
іпіехчііо, аіѵ. [іліег-іівв] днемъ, 
іпіег-біиоіав, пв, т. строчное препи¬ 
наніе. 

і&іѳгйшхц аде. иногда, 
і&іег-мц адл. между тѣмъ. 
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іпіегетрііо, опія,/, [іпіегіто] убіеніе, 
іпіѳгетріог, бгія, т. [іпіегіто] убій¬ 
ца, аііецзпв. 

іпіегѳтріив, рагіср. и. іпіегіто. 
іпівг-ео, іі, ііпт, 4. пропадать, поги¬ 

бать, Іііегае, ресипіа і; паѵів і. пап- 
Гга^іо. 

Іпівг-ѳфіііо, 1. ѣхать верхомъ меж¬ 
ду —, ь огііпев, м. рядами. 

ІпіегІ&іІо, бпів, /. ГіпіегГог] переби¬ 
ваніе, прерываніе ръчи. 

іпіѳгЯѳоііо, бпів, /. [шіегісіо] убіеніе, 
іпіѳгйэоіог, бгія, т. и іпіегГѳсігіх, 

Ісів,/. ГіпіегІсіоІ убійца, а1іец]ив. 
іпіѳгИоіо, Гёсі, іѳсішп, 8. [іпіег-іасіо] 
убнвать, уничтожать, аіщпеш, ехег- 
сіішп. 

іпіег-йио, хі, хит, 8. течь, протекать 
между —. ігеіиш і. Шав пгЬев. 

Іпіѳг-Гог, Шив в., 1* йероп. перебивать, 
прерывать рѣчь. 

іпіег-ІЫвѳо,-2. блистать между 
—, просвѣчивать. 

Іпіѳг-Гопіо, іпіі, Гпвшп, 8. лить меж¬ 
ду —, отт. роев, іпіегйшіі, разли¬ 
ваться, течь между: а^пога іпіегіоаа 
Сусіаіав; шаспіів іпіегіпва &епав=съ 
багровыми пятнами на щекахъ, 

іпіѳхіт, одно, между тѣмъ, 
іпіегіто, ёті, етрішп, 8. [іпіег-ето] 
уничтожать, убивать, 

іпібгіог, оф*. сотр, [ідіга; вирегі см. 
іпіітпя] 1) внутренній, і рагв ботов; 
іпіегіога ге$пі, внутр. области госу¬ 
дарства; п&ііопев і., н. внутр. странъ; 
ерівіоій іпіегіогѳ, въ срединѣ письма; 
іпіегіогеш іге = идти съ правой сто¬ 
роны; вугпв I, внутренній — меньшій 
кругъ; Ь) іпіегіог ісііЪпв, регісоіо, 
внѣ выстрѣловъ, внѣ опасности на¬ 
ходящійся; 2) ігор. короткій, тѣсный^ 
атісіііа; Ь) тайный, секретный, соп- 
віііа. 

іпіегШо, бпів,/. ят іпіегііпв. 
Іпіегііпв, пв, ш. [іпіегео] погибель, 

уничтоженіе. 
іпіегіиз, сотраг. см. іпіегіог и іпіга, 1. 
іпіег-]&сѳо,-2. лежать, нахо¬ 
диться между — , сатрпв і. ТіЬегі ас 
тоепіЪпв Котапів, между Тибромъ я 
стѣнами Рина. 

іпіегЗаоіо, въ нѣкот. рукоп, и издан. 
см, іпіепісіо. 

іпіег]ѳеііо, бпів,/ [іпіегэісіо] ^вста¬ 
вленіе, вставка; 2) междометіе. 

ІпІѲГЗѲОІШЦ рагіср. ха. іпіепісіо. 
іпіѳг]ѳоіпв, шц т. [іпіегд'ісіо] 1) всту¬ 

пленіе между —, въ средину; 2) = 
истеченіе, прошествіе, іпіе^есіп пос- 
іів. 

Іпіѳг]1оіо, іёсі, іесішп, 8. [іпіегдасіо] 
бросать — ставить между —: і. ваха; 
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і. В&8ІІІ&ГІ08 Іпіег еяиііев; часто іпіег- 
^есіив = лежащіе, находящійся меж¬ 
ду: аёг і. іпіег таге еі соеішп; ге$іо 
1. іпіег Вотат еі Агров; аппо іпіег- 
^есіо, іпіеіэесіів аіщаоі біеЪив, по про¬ 
шествія года, чревъ нѣсколько дней; 
іпівіэесіо Іопдо враііо, въ большомъ 
разстояніи. 

іп1вг-]ипдо, пхі, псіит, 3. соединять. 
іпІѳг-ІаЪог, Іарвив а., 8. дероп. падать, 
течь (между чѣмъ). 

іп&г-іёдо, Щ\, Іесішп, 8. мѣстами, 
тамъ и сямъ снимать, срывать. 

іігЬѳг-Нпо, ійуі, Піиш, 8. 1) вмазывать, 
обмазывать, а1щпі<1 аіщаа ге; 2) вы¬ 
марывать, вычёркивать, опт. = пе¬ 
ре-поддѣлывать, Іевіашепіит, іаЪи- 
Іав. 

Іпіѳг-ІооіШо, бпів, /. прерываніе рѣ¬ 
чи, противорѣчіе. 

Іпіѳг-Ійоѳо, хі, — 2. 1) просвѣчивать; 
Ь) ігор. показываться; аІЦиіб і. іпіег 
дгабпв бізпііаіів, оказывается нѣко¬ 
торая разница между—;2)роІІ. быть 
прозрачнымъ — быть рѣдкимъ, не¬ 
плотнымъ. 

Іпіѳгійпіит, іі, п. [іпіег-іипа] ново¬ 
луніе. 

іпіѳг-іио,-8. протекать между, 
аіщиіб, чѣмъ. 

іпіегшепвігшп, і, п. [шіег-тепаія] 
новолуніе. 

іп-іегтіпаіив, оф. неограниченный, 
безпредѣльный. 

іпіегтіп&іхиц рагіср. м. іпіегтіпог. 
Іпівг-тіпог, 1, йероп. 1) грозить, угро¬ 
жать; 2) съ угрозами запрещать, опт. 
шіегтіпаіия = запрещенный, сіЬаз і. 

іпівг-тівоео, тівсш, тівішп (тіхіпт), 
2. при-подмѣшивать, смѣшивать. 

іаіегтіявіо, бпів, /. [іпіегтіііо] пре-' 
рываніе, оставленіе, перемежка. 

ІПІѲГ-ШІІІо, тіві, тівзит, 8. 1) ігапв. 
пускать между — пропускать, (Ііет; 
пиііпт іетрпз і.; Ьгеѵі Іетроге іпіег- 
тІ880, спустя короткое время; іпіег- 
тіввів развіЬпв СССС, на разстояніи 
400 шаговъ; 6) оставлять свободнымъ, 
і. Іетрав аЪ ореге, а ІаЬоге, не рабо¬ 
тать; обыкн. рагіср. рагв іпіеппівва а 
йшпіпе, та часть, гдѣ нѣтъ рѣки; 
Іоса іпіеппівва спвіосііів, м. оставлен¬ 
ныя безъ стражи; рег іпіеппівва = 
черезъ отверстія; с) прерывать, оста¬ 
влять на время, і. ІаЪогеш, вішііа, 
ргоеіішп; часто рагіср. іпіепшваив, 
прерванный, спгвпв, орав і.; ѵепіив і., 
в. переставшій дуть; 2) іпіг. преры- 
ваться^па Йшпеп і. 

іпіог-тогіог, тоПппв в., 8. йероп. 1) 
умирать; ітор. мало-по-налу лишать¬ 
ся силъ, ослабѣвать, погибать, сіѵііаа 

і.; геіщшае Саііііпае іпіегтогіцае; 
і$пів іпіегтогіипв, погасшій о.; 2) = 
упасть въ обморокъ, обезпамятѣть, 

іпіегтшкііпт, іі, и. [шіег-топбпі] 
пространство между мірами, 

іпѣѳг-тиг&іів, е, аф*. между, внутри 
стѣнъ находящійся, 

іпіѳг-п&воог, п&іов в., 8. родиться, 
рости между —. 

іпіегпѳоіпгш, = іпібпіѳсіупя. 
іпіѳтёоіо, и іпІепЛяо, бпів,/. взбіе- 
ніе, совершенное пораженіе, истре¬ 
бленіе. 

іпіѳтѳоіттш, оф. [іпіегпесіо] убій¬ 
ственный. 

іпіяг-пѳоіо,-3. связывать. 
іпіѳг-піоіо, см. іпіетеоіо. 
іпіег-пііво,-2. просвѣчивать. 
іпіегпбііішп, іі, п. [іпіег-побов] про¬ 
межутокъ между двумя суставамж. 

іпіѳг-повоо, пбѵі, пбіпго, 8. разпознм- 
вать, различать. 

іпіѳг-шшоіо, 1. пересылать другъ 
другу вѣсти. 

іпіег-шшоіив, іі, ж. м -сіа, ае,/. пе* 
ренощнкъ вѣстей, переговорщикъ, 
посредникъ, -вица. 

ІПІѲГШШѢІО, ІШ8, см. ІПІѲГШШО-. 
іпіепшв, оф. [іпіга] внутренній; таге 

і., Средиземное и.; Ъеіішп ь, междо¬ 
усобная в. 

іл-іёго, Ігіѵі, ІгКшп, 8* втирать. 
ІпІегрѳІШІо, бпів, /. [іпіегреііо] 1) 
прерываніе^ перебиваніе рѣчи; 2) пре¬ 
пятствованіе, нарушеніе, 

іпіегрѳіі&іог, бгів, ж. [іпіегреііо] 1) 
перебивающій рѣчь; 2) мѣшающій, 
нарушающій. 

іпіѳгрѳііо, 1. 1) прерывать, переби¬ 
вать, огаііопет аіісціпз; і. аіщпепц 
пер. чью рѣчь; Ь) = возражать, ^аоб 
іпіѳгреііаѵіі НоПепвіпв; 2) мѣшать, 
препятствовать, аіщпет, кому; і. со- 
тШа, ѵісіогіат; Ь) нарушать, ойшп 
Ъеііо; 8) безпокоить вопросами, прось¬ 
бами. 

іпіегрбіо, Ь 1) давать другой видъ, 
поновлять, передѣлывать; 2) поддѣ¬ 
лывать, искажать. 

іпіег-рдпо, рбвпі, ровііит, 8. 1) ста¬ 
вить между — вставлять, і. ѵегЬшп: 
і. ребііев едшіаіпі; отж. і. враіішп ао 
гесгеапбов аштоз = давать время от¬ 
дохнуть; і. шог&т, помедлить; біеЪив 
&]Цпоі іпіегровііів, чрезъ нѣсколько 
дней; 6) приводить (въ оправданіе, 
въ извиненіе) бпЪііаііопет; с) упо¬ 
треблять, примѣнять, давать (что 
помогая кому, содѣйствуя чему, млм 
— чтобъ рѣшить сомнѣніе, положить 
конецъ несогласію) і. бесгеішп, еФс- 
Ішп, апсіогіиіет ваат; і орегаю, віа- 
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<іішп рго аііцпо, стараться ця кого; 
і Шіет, дать слово, обѣщаніе; і. іия- 
^игапбшп, дать клятву; 2) вмѣшивать, 
циегѳіав; і. потеп аіісгуив іп ге іигрі; 
і ве = а) вмѣшиваться, явиться по¬ 
средникомъ, іп аіщпіб; і. ве Ьеііо; Ь) 
противиться, і. ве апбасіае аінмцпв; 
ѣ ве циошіппя еіс. 

іпіѳгровіііо, бпів, /. [іпіегропо] 1) 
вставленіе, включеніе; 2) вводное 
предложеніе. 

1. іпіегровііия, ия, т. [іпіегропо] по¬ 
ложеніе, стояніе между —, і. іеггае, 
между солнцемъ н луною. 

2. іпіегровііия, рагіср. іл. іпіегропо. 
Іпіѳгргѳв, біів, сотт. X) посредникъ, 

Іепііпв іпіі іп Вісіііа і. 
іпіегргѳіаііо, бпія, /. [іпіегргеіог] 
толкованіе, объясненіе. 

іпіѳгргбіог, 1. скроп. [іпіегргев] 1) 
толковать, объяснять, Іе^ет, ѵіт ѵег- 
Ьогшп, вопшіа; 6) = переводить, ері- 
віоіат; іпіегргеіаіия иногда разе. = 
объясненный, переведенный; 2) по¬ 
нимать, судить (о чемъ), вепіепііаш 
аіісіутія гѳсіе; таіе і., толковать въ 
худую сторону; і. аНциі<1 ех аіщаа ге, 
судить о чемъ по чему-н.; Ъ) рѣшать, 
поп іпіегргеіог, гесіе ап регрегаш 
Шпб Гасішп віі. 

іпіѳгрипоііо, бпів, /. [шіегроодо] 
раздѣленіе словъ точками, отдѣле¬ 
ніе. 

іпіег-ртшдо, пхі, псішп, 8. точками 
раздѣлять; ом», а) іпіегрппсіпв = 
раздѣленный какъ слѣдуетъ, огаііо 
ц Ь) зиЪві. іпіегршісішп, і. ». = іп- 
іегрппсііо. 

іпіег-чхиёгог, ^певіп8 а., 8. жаловаться 
при (чемъ), вмѣшивать жалобы. 

Іпівг-даіѳвоо, цпібѵі, ^ш5іпт, 8. от¬ 
дыхать при (чемъ) между (чѣмъ). 

іпіег-ге&пшп, і, ». междуцарствіе: а) 
время между кончиною одного царя 
к восшествіемъ на престолъ другаго; 
Ь) (во времена республики) время, 
когда не было консуловъ, напр. въ 
случаѣ смерти консуловъ до избра- 
нія другихъ. 
шіѳг-гѳх, гбдо, т. 1) правитель госу¬ 
дарства во время междуцарствія; 2) 
оправляющій должность консула, см. 
шіезтертшп, Ь. 

іп-іеггЙив, оф\ неисоуганный — безъ 
страха, безстрашный. 

ІПІ6ТО08ІІІ0, бпів, /. [тіегго^о] 1) 
спрашиваніе, допросъ, іевііпт; 2) въ 
рупор, а) вопросъ; Ь) заключеніе, вы¬ 
веденное изъ вопросовъ, опт. = сил¬ 
логизмъ. 

Іпібггодаііипойіа, ае, /. сктт. от 
іпіеіто$аііо. 

іпіѳг-гб^о, 1. 1) спрашивать, і. аіі- 
цпет аііцаісі или бе ге &1й}и&, спро¬ 
сить кого о чемъ; &) допрашивать, 
іевіев; 2) і. аіцпет Іе^е (Іе^іЬов) = 
искать на кого судебнымъ поряд¬ 
комъ, отт. I = обвинять: і. аіщист 
Гасіі аіісіупв. 

іпіѳг-гшпро, гйрі, гиріпт, 8. 1) раз¬ 
рывать, ломать, ь ропіеш; і. уепав, 
разрѣзать жилы; 2) ігор. прерывать, 
огаііопет; іпіеггиріаз, прерванный, 
иногда = сиЦ. а) отрывистый, ѵосев і.; 
Ь) отдѣльный, раздѣленный, Ьов іп- 
іеггиріов евве всіо. 

іпіеггпріѳ, а4ѵ. [іпіеггиріив] съ пре¬ 
рываніемъ, отрывисто. 

іпіѳггирііо, бпів,/. [іпіеггатро] пре¬ 
рываніе. 

іпіег-в&еріо, 4. = іпіегверіо. 
ІПІѲГ* ВОІДСІО, ВС1<1І, 8СІВ8ШП, 8. 1) р&3- 

дир&ть, прерывать, разрывать, і. а$- 
$егеш; ѣ ропіеш; сломать м.; Ь)= раз¬ 
дѣлять, Сѣаісів іпіегвсшбііпг Ггеіо;'2) 
ігор. прерывать, нарушать, мѣшать, 
і. Іаеііііаш. 

ІпІѳг-вогіЪо, раі, рішн, 8. писать меж¬ 
ду —• 

Іпіѳмёріо, верві, веріпт, 4. 1) заго¬ 
раживать, закладывать; ігор. пре¬ 
граждать, і. ііег; 2) = отрѣзывать, 
отдѣлять, пгЬеш ѵаііо аЪ а гее. 

1. Іпіѳг-вёго, вегоі, вегіпш, 8. вста¬ 
влять; ігор. і саиваш, приводить въ 
оправданіе. 

2. іпіѳг-вбго, вбѵі, віішп, 8. сѣять, са¬ 
жать между —. 

іпіег-вівіо, віііі, — 8. останавливаться 
посреди. 

іпіег-вііив, асу. находящійся посреди. 
іпіѳг-ярігаііо, бпів,/. передышка, пе¬ 
реведеніе духа. 

Іпівг-вріго, 1. переводить духъ. 
Іпіѳг-вііпкио, псішп, 8. испещ¬ 
рять. 

іпіѳг-вігаіия, [іпіег-віегпо] положен¬ 
ный между, въ срединѣ 

іпіег-вігёро, рпі, рКіит, 8. шумѣть, 
трещать, кричать (между чѣмъ). 

Іпіѳг-вшп, Ли, евве, быть между —, 
ропв ідіегеві іпіег еов; іпіег ргіпшт 
еі вехіпт сопвоіаішп ХЬУІ аппі іп* 
іегЛіепші, между первымъ н ше¬ 
стымъ консульствомъ прошло 46 л.; 
отт.=1) быть, находиться при чехъ, 
присутствовать, і. педоііо аііеоі, і. 
ргоеНо, іп еоптіуіо; 2) разниться, раз¬ 
личаться, ѵега іпіегзппі а іаіаіа; 8) 
ітрегв. іпіегеві = а) есть разница, I 
іпіег Ьотіпѳт еі Ьеаііаш; тпіішп і., 
большая разница; піЪіІ і., нѣтъ ни- 
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какой разницы; 6) важно, і. раігіѳ, в. 
для отца; і. шей, в. для меня; тиіішп, 
та^пі і., весьма важно; і. иі (пе) Ша(і 
йаі. 

іпѣег-іехо, Іехиі, іехіит, 8. 1) тамъ н 
сямъ, мѣстами воткать, выесть, аіі- 
доі<і аіісаі гѳі; 2) мѣстами проткать, 
аіідаіі аіідпа ге. 

ІпІюіѣгітѳпЪит, і, п. [іпіег-іего] убав¬ 
ка чрезъ треніе; отт. ігор. = убылъ, 
убытокъ, потеря. 

іпІеіѣигЪаіІо, бпіз, /. [шіег-іигѣо] 
смятеніе, замѣшательство. 

Іпіегѵ&Ишп, і, м. [іпіег-ѵаііиз] 1) про¬ 
межутокъ = разстояніе, ае^иі аіі- 
диет та^по і.; ех іпіегѵаііо = изда¬ 
ли; Ь) промежутокъ времени, тібеге 
аіщиеш (ех) )ои$о іпіегѵаііо, послѣ 
долгаго времени; <1ісеге іпіегтаііо, г. 
съ разстановкою; 2) ігор. разность, 
несходство, ^и&пішп і. іпівт іе ѳі іі- 
Іиш іпіецесіот езі! 

Іпіег-ѵѳііо, ѵеііі (ѵиізі), ѵиізит, 8. мѣ¬ 
стами, тамъ и сямъ вырывать, вы¬ 
дергивать, выщипывать, 

іпіэг-тёпіо, ѵБпі, ѵепішп, 4* 1) прихо¬ 
дить, подходить (особл. во время че¬ 
го-л. или неожиданно, незамѣтно), ь 
огаііопі, і. аіісиі; Ь) = перечить, мѣ¬ 
шать, препятствовать, і. $1огіае аіі- 
сіу ив; пох шіегуепіі ргоеііо, ночь 
прекратила сраженіе; 2) вмѣшивать¬ 
ся, вступаться, употреблять свою 
власть, шіегѵепіеЬаІ, пе дш<1 регре- 
гат бегеЦ 8) случаться, приключать¬ 
ся, с аз из сцийат іпіегѵепіі. 

іпіѳгѵеліог, огія, т. [іпіегѵешо] при¬ 
ходящій во время чего-л. — неожи¬ 
данный посѣтитель, 

іпіегѵѳпіив, из, т. [іпіегѵепіо] 1) при¬ 
ходъ, прибытіе (особл. случайное, не¬ 
ожиданное) і. Ьотідіз; 6) наступленіе, 
посіія; 2) ігор. посредничество, 

іпіяг-ѵегі*), ѵегіі, ѵегвит, 8. 1) пере¬ 
бивать, отнимать, соп8иІ&1шв; і. ре- 
сипіат, утаить, похитить д.; 2) (Тал.) 
расточать, промотать, ресипіат. 

іпіѳг-ѵіво, ѵізі, ѵізит, 8. 1) посматри¬ 
вать, ходить смотрѣть, I дшб іасіапі 
содпі; і <1отпш; 2) отъ времени до 
времени навѣщать, і. аі^иет. 

іпіѳг-ѵоШо, 1. летать между —. 
Іпіег-тоіо, 1. пролетать между —. 
Іпіѳг-ѵогЬо, еіс. = іпіегѵегіо. 
іпіѳѳІаЪШв, е, оф. недостойный быть 

свидѣтелемъ; ігор. скверный, гнус¬ 
ный, Ъото, заеѵіііа. 

іп-іевіаіив, оф. несдѣл&втій духов¬ 
наго завѣщанія; (аЪ) іпІезШо = не- 
сдѣлавъ духовнаго завѣщанія, безъ 
духовн. завѣщанія, тогі. 

іпЪѳвИтів, аф. [іпіпз] 1) внутренній 

— домашній, таішп; ЬеІІат I меж¬ 
доусобная в.; 2) *чМ. іпІезШшп, і, 
п. кишка; ріиг. внутренности, 

іп-іехо, Іехоі, іехішп, 8. 1) воткать, 
аіідпісі аіісиі геі; ігор. выетать, вмѣ¬ 
шивать, присоединять, аіщаій іп сап- 
аа, Іаеіа ігізйЪиз, рагѵа та^пів; 2) 
проткать, аіщшй аііяпа ге; тевіев іп- 
Іехіае богіЪпв; 8) роН. оплетать, об¬ 
вивать, Ьазіаз іоіііз; Ьѳбегае иоіепі 
іпіехеге ігопсоа. 

ІпШтт, і, л. = іпіиЬшп. 
іпідте, а4ѵ. [шіітия] 1) весьма дру¬ 
жески, аіеЬаіпг і. Ногіепзіо, былъ въ 
тѣсной дружбѣ съ Г.; 2) настоятель¬ 
но, убѣдительно, ооттепбагі. 

іпіішшц аф. $ирегІ [іпіга; сошр. см. 
іпіегіогі 1) самый внутренній, аЬбІбіі 
ее іп і. Масейошап), въ самую среди¬ 
ну М.; 2) ігор. самый глубокій, е. 
трудный, іізрпіаііо, рЫІоворЫа; Ь) 
тайный, сопяіііа; с) задушевный, сер¬ 
дечный, іатіІіагНав, ашіспз; отт. 
8ѵЪ*і. іпІітия, і, т. искренній другъ. 

ІпНпдо, (Ііпдио) іідхі, Ііпсіит, 8. об¬ 
макивать, обмачивать. 

іп-ІоІѳгаЪШа, е, аф. несносный, не¬ 
стерпимый. 

1п-іо1ѳгап(1ив, оф. несносный, 
іп-іоіёгапн, ііз, аф. 1) нетерпящій, 

не легко переносящій; 2) разе. (роН.) 
= іпІоІегаЬіІів, несносный, нестер¬ 
пимый. 

Іпіоіѳгапіѳг, аДѵ. [іпіоіегапз] нестер¬ 
пимо, чрезмѣрно. 

іпіоіѳгапііа, ае, /. [іпіоіегапв] 1) не¬ 
сносность, нестерпим ость; 2) нетер¬ 
пимость. 

іп-іопо, іопиі, аішп, ѣ 1) загремѣть, 
гремѣть; ігор. ѵох ІгіЬипі іпіспші; 2) 
ігсм*. прогремѣть, громовымъ голо¬ 
сомъ произносить, дпшп Ьаес іпіо- 
пиіввеі ріеппз ігае; ь тіяаз. 

іп-іопвив, оф. 1) неостриженный, са- 
ріііі; 2) волосатый, б<фодатый, аті 
і.; ігор. суровый; Ь) роЫ. покрытый 
листьями, зеленью, лѣсомъ, іпіопаа 
сарііа диегсппш; топе ь 

Іп-іо^иео, іогзі, іегішп, 2. 1) вверты¬ 
вать, за-перевертывать, крутить; Ь) 
заворачивать, выворачивать, оспіон; 
і. Іаіит, свихнуть пяту; 2) кидать съ 
размаху, бросать, метать, Іеіат іп 
Ьовіет, Ьазіат еяио; ігор. і. сопішпе- 
Ііат, нанести оскорбленіе, 

іпіга, 1) айѵ. внутри; еошр. іпіегіоа; 2) 
ргаер. сит. асси$. внутри, въ, евве ь 
рагіеіез; ѵепіге і. іііаз ге^іопеи; ѣ) 
ограничительно: і. Іе^еш = не нару¬ 
шая закона; іпіга ее сотроаипі (меж¬ 
ду собою, безъ участія постороннихъ); 
і. Гашат евве, не стоитъ столько, сколь- 
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ко думаютъ, говорятъ; і. сепішп, ме¬ 
нѣе ста; і. тѳгЬа ре секте, г. только на 
словахъ; е) о времени: въ, въ теченіе, 
і. ті#іпІі &ШЮ8 іесіиш поп ваЬіег&І. 

іпігаЬШв, е, аф. [іпіго] доступный. 
іп-ігаоіаЪШа, е, аф*. неукротимый, 
суровый, Ьошо, ртшв Ьотіпшп; і Ъѳі- 
1о, непобѣдимый; Іосив і., м. необи¬ 
таемое, негодное для житья, 

іп-ігаоі&іпи, аф*. нетронутый, неяспы- 
танный; е^^ав і. необъѣзженная л. 

іпігеоі&іия, аф*. = іпігасіаЩв. 
іп-ігехпівоо, тш, — 8. и іп-ігето, 8* 

задрожать. 
іпігето, см. іпігешіяоо. 
іпігерійѳ, аЛѵ. [івігерісІав] неустра¬ 
шимо. 

іп-ігѳрійиа, оф*. 1) безтрепетный, не¬ 
устрашимый; 2) = спокойный. 

Іпігіоо, 1. запутывать, 
іпігіпяёошц аЛѵ. [іпіга] внутри. 
1. іп-ігііив, аф*. [Івго] немствртый; ігор. 
неослабленный. 

2. іпігі&ів, рагіер. и. іпіего. 
1* іпіго, аЛѵ. внутрь. 
2. іпіго, 1. 1) входить, вступать (Ьгапв. 
и іпЬг.) і. іп Ьогіов; і рогіит; 2) ігор. 
вникать, проникать, іп гегшп паіи- 
гат; спрібо &Іогіае і. апітов. 

іпіго-сійоо, хі, сішп, 8.1) вводить, і. 
тііііев, соріав іп Япев Ьовііпш; і. соп- 
впейкііпет; 2) приводить, веппопев 
НПО*. 

ішгеиіиоііо, 5аі8,/.[шіго<Іасо] введеніе. 
Іпігд-ео, іуі (іі), Ііит, 4. входить, всту¬ 
пать (*пи»з. м тіг.) ь пгЬет, і. си- 
гіат. 

іпіго-іёго, і&іі, Іііит, іегге, вносить. 

іпіго-згёОіог, ртеввов в., 8. Лероіи 
вступать. 

Іпігоііив, ив, т. [іпігоео] 1) вступленіе, 
іп огЪеіа; ргішо іпігоііи, при первомъ 
вступленіи; ргоЫЬеге аіщиет іпігоііи, 
не впускать кого; Ь) ігор. начало, де- 
іепвіопів, орегів; 2) сопсгеі. входъ, от¬ 
вел і. ргаесіпві ѳгані. 

іпігб-тіио, тіві, тіввпт, 8. впускать, 
петіпеш Іп аебев. 

Іпігогвшп, м іпігогвия, аЛѵ. [іпіго-тег- 
8ХШЦ тегвпв] внутрь. 

іпіго-гатро, гйрі, гиріпт, 8. вры¬ 
ваться. 

іпіго-вріоіо, врехі, вресішп, 8.1) гля¬ 
дѣть, смотрѣть въ — , і. <к>тшп; ігор. 
і. ІеІісііаІет аііегуив аорте оспіів, 
смотрѣть на чье счастіе съ завистью; 
2) ігор. всматриваться, іп отпев геі- 
рпЫісае раПев. 

Іпіго-тбоо, 1. призывать (внутрь). 
Іп-ігшіо, ві, ваш, 8. вталкивать. 
іпШЪит, і, и. эндивій, цикорій, 
іп-іаеог, іаііпв в., 2. Лероп. 1) смо¬ 

трѣть пристально, внимательно, і. іп 
аі^иет, і. воіет; 2) ігор. обращать 
вниманіе, аІідшД, на что, имѣть что 
въ виду. 

іп-іитевоо, тоі, — 8.1) пухнуть, рас¬ 
пухать, #епае і; ігор. надуваться, 
превозноситься; роіі. і. аііеоі, разсер¬ 
диться на кого; 2) ігор. роста, усили¬ 
ваться, Япешв, уох, тоіп8 іпішпевсіі. 

іп-іатціаіив, оф*. непогребенный, 
іпіиог, 8. Лероп. = іпіиеог. 
іп-іигЬаіия, аф. яевовмущенный, спо¬ 
койный. 

іп-іигЬісііія, оф. безмятежный, спо¬ 
койный, смирный. 

іпіо8, аЛѵ. внутри, і. іп согроге евве; 
йейасеге і., ввести; іге і., войти; ігор. 
сапеге і. (для себя) = заботиться о 
своихъ выгодахъ. 

ід-іиіив, аф. 1) незащищенный, не- 
оберегаемый, савіга; 2) ненадежный, 
атіеіііа. 

іпіуЪшп, і а = іпіиЬшп. 
іпйіа, ае, /. девясилъ (растеніе), 
іп-иііив, оф. 1) неотмщенный, ітрега- 

іогев 8008 іппііоа фасете віпеЪапЦ Іп- 
иІШіаіпівН апіт&т (не отметавъ за—); 
2) безнаказанный, цдогіа і.; аіцает 
іпиііит віпеге, раіі, оставить кого 
безъ наказанія; Ь)роН. необезпокоен¬ 
ный. 

іп-шпЬго, 1, затѣнять, Іосшп; Ігор. 
затмѣвать, помрачать, зіогіат, (Іірті- 
іаіет аНсщпв. 

іпипоіии, рагіер. и. іпоп$о. 
іпипсіаііо, дпіа,/. [іпшкіо] наводненіе. 
іп-ап(іо, !• 1) наводнять, затоплять, 
ТіЬегів сатрат іпшкіаѵіі; ігор. Сіт- 
Ьгі і. Іьаііат; 2) іпіг. (роёі.) перепол¬ 
няться. 

іп-ип&о, (млм іпппрто), ппхі, ипсіит, 8. 
намазывать, натирать мазью. 

іпигЬ&пѳ, аЛѵ. ПвпгЪапия] 1) непри¬ 
стойно, грубо; 2) неостроумно, пбшло. 

іп-игЪапив, аф. 1) непристойный, не¬ 
учтивый, грубый; 2) неостроумный, 
пошлый. 

іп-йго, изві, пвіит, 8. вжягать, нажи¬ 
гать, поіат; ігор. і. аііеоі іртотіпіат, 
клеймить кого позоромъ; обіот іпо- 
віот апітіа, глубоко вкоренившаяся 
ненависть; отт. = причинять (что- 
вибудь неизгладимое, что остается 
надолго, отъ чего трудно отдѣлаться) 
і. геіриЫісае таіа тоІіа; і. аііеоі бо- 
Іогѳт. 

іповіі&іе, аЛѵ. [іповііаіов] необыкно¬ 
венно. 

іп-ивііаіпи, аф*. неупотребительный— 
необыкновенный. 

Іп-иШІв, е, аф. 1) безполезный, негод¬ 
ный, Ьошо і. а<1 аІідпіЯ, аіісиі геі; 2) 
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ненолеаныД — вредный, огаііо і. сі- 
ѵііаіі; сіѵіа аеіііііоадя еі і. 

ішШШае, йііа, /. [ідиШіа] 1) безполез¬ 
ность, негодность; 2) вредность, 

іпиІіШѳг, а4ѵ. [іпиШія] 1) безполезно, 
безъ пользы; 2) = вредно, 

іп-ѵасіо, ѵ&аі, тазиш, 8. на-ходить = 
1) (рѣдко) приходить, і. дгЪет; і. рог- 
Ішп, войти въ гавань; 2) (чаще) дѣ¬ 
лать нашествіе, нападеніе, нападать, 
і. іи Ааіаш, ід аіщдет; і. игЪет, са- 
аіга, Ъоаіев; ігор. а) Іеггог ідѵааіі от¬ 
пев, страхъ напалъ, нашелъ на всѣхъ; 
аѵагіііа і. іп апітов еогит; Гигог іп- 
ѵааегаі ітргоЪіа (<іаі.\ Ъ) нападать — 
бранить, аіщпет тідасіівг; і. содаи- 
Іев, сиг еіс.; с) нападать — прнсвон- 
вать, і. ід ргае<1іа аіісіуиа, і. ід (огіи- 
дав аііси^пв, завладѣть чьимъ-либо 
имѣніемъ; і. бісіаіигат, ітрегіит, 
геддит; ф і. ід соИдт аіісідив, бро¬ 
ситься кому на шею, обнять кого; 
роіі. і. та&пшп аіщиііі, предпринять 
что-н. великое; і. Магіет = і. рам¬ 
пад), начать сраженіе, 

іптаіѳаоо, Іиі, — 8. становиться силь¬ 
нѣе, усиливаться, гее оріЪив ідѵаіиіі; 
Іихигіа, ахпог і.; Щиіпі.) ѵегЬа ідта- 
Іевсипі, входятъ въ употребленіе, дѣ¬ 
лаются обыкновенными. 

іп-ѵаІІЛив, оф. безсильный, слабый. 
іптееНоіив, аф\ [іпѵеЬо] ввозный, 

привозный. 
іпѵѳоМо, 5пів, /. [іпѵеЬо] 1) ввозъ, 

привозъ, гегит; 2) нападете—брань. 
ІП-тбЬо, техі, ѵесіит, 8. 1) ввозить, 

привозить, ѵідшп ід Оаіііат; Ь) = 
вносить, приносить, ресидіаш ід аега- 
гіит; ігор. влечь за собою, причи¬ 
нять, порождать, (ііуіііае і. аѵагіііат; 
ддае таіа ІіЪі савиа ідѵехегаі; 2) ра$8. 
(асі. д. только ідѵеЬепв) = а) въѣ¬ 
хать или ѣхать: іпѵеЪі е^ио, сигги, 
йитіде, даѵі, в. верхомъ и т. д, и 
аЪіОІ. іпѵеЪі пгЬет, въѣхать въ го¬ 
родъ; і. іп віпит СогідіЪідт; і. сог- 
рогі раігія, переѣхать черевъ—; і. 1і- 
іогі, подъѣхать къ берегу; ідѵеѣі рег 
аигав, подняться на воздухъ; Ь) на¬ 
падать, ідуеЪі ід аіщиет; Ъоаіія ідуѳ- 

Ъііиг; также ідуеЬеге ее (особл. о кон¬ 
ницѣ) броситься, ворваться; с) напу¬ 
ститься на кого — бранить, ѵеЪетед- 
іег ідуеЪі ід аііциет; тиііа ідѵеЪепя 
ід ешд. 

Іп-тбпіо, Уёді, ѵедіит, 4. находить, 
аіі^иііі; і. аіщиет боті, застать кого 
дона; ідуедітив іп аддаІіЪиа, аршІ 
ріегоадие аисіогеа, находимъ извѣ¬ 
стіе — читаемъ; отт. а) доставать, 
получать, і. потен, діогіат ех ге аіі- 
диа; Ь) открывать, соідигаііопет; с) 

узнавать, аіщдісі ех саріітіа; Ф пра¬ 
ду мывать, выдумывать, под і. дш<1 
Гасіат; і. іаііасіат. 

іпѵѳпЦо, одів, /. [ідѵешо| 1) изобрѣ¬ 
теніе; 2) способность изобрѣтать, изо¬ 
брѣтательность. 

іптѳпіішіойііц ае,/. &тм. от* ідтеаи- 
Ііо. 

іпѵѳпіог, бгіа, т. и ідѵепігіх, Ісік, /. 
[іпѵедіо] изобрѣтатель, -ннца. 

ІПТѲІіЫх, см. ІПТѲПІОГ. 
іптѳпйіт, і, и. [ідѵедіо] изобрѣтеніе, 

і. теит еаі; ідѵедіа 2едодіа, мысля, 
мнѣнія 3. 

іпѵѳпивіѳ, адл. [ідуедияіия] некрасиво, 
іп-тѳпивйов, оф. некрасивый, 
іпѵѳгѳоипсіѳ, асіѵ. [ідѵегесшиійі] без¬ 

стыдно. 
іп-ѵѳгѳогшсіия, аф. безстыдный. 
ІП-ѴѲГ80,-8. наклонять, ояш. = 
вливать, наливать, аіі^ыі^і аіісоі геі. 

іпѵѳгвіо, опія, /. [ідѵегіо] 1) перевора¬ 
чиваніе; Ь) перемѣщеніе; 2) *гор. иро¬ 
нія или аллегорія. 

іп-тѳгЬо, уегіі, ѵегвиш, 8. 1) перевора¬ 
чивать, перевертывать, адиіит; аіѵеі 
даѵіит ідуегаі; і. ае, перемѣняться; 
роіі. і. Іеггаш тотеге, перепахать 
землю; і. таге, взволновать море; сое- 
Ішп ідѵегіііиг, вращается, отт. ашшв 
ідуегвив, исполнившійся годъ; 2) ігор. 
извращать, і. ѵігіиіея, неправильно 
толковать д.; тогеа ідѵегаі, испорчен¬ 
ные нравы; і. ѵегЪа собстѳ. переко¬ 
веркивать слова, опия.=употреблять 
слова въ переносномъ значеніи, вы¬ 
ражаться иносказательно; Ь) (Тое.) 
выражать другими словами, ^иае іп- 
ѵегіегѳ аирегаедео. 

іп-ѵѳврѳгавои,-8. ітрегв. вече¬ 
рѣетъ, смеркается. 

іптѳвНдаііо, бпіа, /. [ідтеаіі#о] взы¬ 
скиваніе, наслѣдованіе, 

іпѵѳеіідоѣог, бгіа, т. [штевіі^о] взы¬ 
скатель, изслѣдователь, 

іп-ѵѳеѣі&о, 1. отыскивать но слѣдамъ, 
отт. = а) отыскивать, взыскивать, 
изслѣдовать; Ь) развѣдывать, і. дЪі 
Ше аіі. 

іп-тѳіѳгаеоо, йуі, йішд, 8. оостарѣ- 
ваться; ігор. а) укореняться, вкоре¬ 
няться, тоа, орідіо, седаиеіаііо Ц ь 
іп Оаіііа (внѣдриться, засѣсть); 6) тя¬ 
нуться — приходить въ забвеніе, гее 
ідѵеіегаясіі 

іптѳіюг&ііо, бпіа, /. [ідтеіего] вкоре- 
неніе. 

іпѵѳібго, ^ [ѵеіпа] дѣлать старымъ; 
ідѵѳіегагі = состарѣваться; ідуеіега* 
Іиа=аф*. старый, вкоренившійся, за- 
старѣлый, ашіеіііа, таіот. 

іп-тіоѳт, аЛѵ. [см. уісіа] 1) попере- 
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мѣяяо, і. ргоеііагі, одоіевсеге; 2) 
взаимно съ той м съ другой стороны, 
і. (НИдете, зсгіЪеге, йа$ніа і. оЬ]есіа- 
тѳпші. 

Іп-УІоіия, аф. 1) непобѣжденный—не¬ 
побѣдимый, неодолимый, Ьото, доле; 
роёі. і. а<і ѵпідега, неуязвимый; 2) не¬ 
поколебимый, ййез. 

ІпѵісІепШц аѳ, /. [іптійео] завистли¬ 
вость. 

Іп-УІбѳо, уійі, ѵівпш, 2. 1) завидовать, 
Ьодогі аіісіуиз, аіісиі, рѣдко і. аіісиі 
аіщиіф ідѵійеіиг тіііі, мнѣ зави¬ 
дуютъ; роёі. ген ідѵійедйа = завид¬ 
ное — прекрасное д.; пшШ ідѵійепі 
аіііз Ъепе еззе. 

іпѵісііа, &е, /. [ідѵійео] зависть; отт. 
древность, недоброжелательство, не¬ 
нависть; ідуійіа йісііог поп еоішп іп 
ео, ідѵійеі, вей ейат іп ео, соі ід- 
тійѳіиг, слово і. употребляется не 
только о томъ, который завидуетъ, 
но и о томъ, которому завидуютъ: 
асі. ргойііив езі ідѵійій <1исшп; рам. 
евве іп і., іпуі<1іат ЬаЪеге, быть пред¬ 
метомъ зависти, ненависти; аіісиі ід- 
уі<ііат Гасеге (содЛаге), аййисеге аіі- 
<іпет ід іптійіат, навлечь на кого н.; 
іптісііа йесетуігаіш, ненависть къ де¬ 
цемвирамъ; ідуійіа Гасіі, ненавистное, 
заключающееся въ поступкѣ. 

іпѵісіібвѳ, аЗѵ. [ідѵійіовдя] 1) завистли¬ 
во, злобно; 2) возбуждая ненависть. 

ІпѵісИбвия, оф. [ідуійіа] исполненный 
зависти, завистливый; чаще роза, 
чему можно завидовать, завидный, 
врез і.; 2) возбуждающій ненависть, 
йатдаііо і.; ідуійіозит уоЬіз езі, воз- 
бужд. н. противъ васъ; Ь) гнусный, 
сгітеп. 

іптісіив, аф. [іпуійео] завндливыЙ, 
завистливый, Ьото; ідѵійдз Іапйія, 
&1огіае аіісгупз, завидующій чьей сла¬ 
вѣ; роёі. дох і. соеріів дозігіз (небла¬ 
гопріятная); отт. $иЬ$і. ттійия, і, т. 
завистникъ. 

Іп-тівПо, 1. не спать, бодрствовать, геі 
аіісиі; ігор. стараться, печься, тісіиі, 
рго ге аііциа. 

іп-тіоІаЫШ, е, аф. ненарушимый, не¬ 
прикосновенный. 

ІптіоШе, аДг. [іптіоіаіиа] невредимо, 
неприкосновенно. 

іл-тіоіаіиа, аф. 1) ненарушенный, не¬ 
тронутый, невредимый; 2) неприко¬ 
сновенный. 

Іп-тіяіЭДтш, оф. невндѣнныЙ, аіісиі, 
кѣмъ. 

ІП-УІво, уізі, УІзит, 8. 1) посматривать, 
осматривать, гее гизіісал, <1отшп; 2) 
посѣщать, навѣщать, аііциет. 

Ь іптхвив, аф. [ідѵійео] ненавистный, 
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противный, Ьото, пе^оііщд; ідѵівит 
аІічиет Ьаѣеге, ненавидѣть кого. 

2. іпѵівив, оф. [уі<1ео] невндѣнный, 
невидимый. 

іптіі&ЪШв, е, оф. [іпуііо] приманчи¬ 
вый, привлекательный. 

іпѵііашепігат, і, ». [ідѵііо] привле¬ 
кательность, приманка, поощреніе. 

іпѵііаііо, <5шя, /. [ідѵііо] 1) приглаше¬ 
ніе; Ь) ігор. поощреніе, возбужденіе, 
ай а1і4иі<1; 2) (Ыѵ.) угощеніе. 

ІпѵіѣаіІипойІа, ае, /. йетіп. отъ іпѵі- 
іаііо. 

іпѵііаіия, из, т. — ідѵііаііо {встрѣч. 
только аЫаі. віпд.). 

іпуііѳ, айѵ. [ідѵііив] неохотно, противъ 
ВОЛИ. 

іпѵіи), 1. приглашать, ай аіщиій; і. 
аіщиеш йотиш зиат; Ь) = угощать; 
2) ігор. привлекать, возбуждать, по¬ 
ощрять, аі^иет ргаетіів; ш^едіа 
диае $1огіЙ іпѵііадіиг. 

ІПУІІИ8, аф. [ід-уоіо] не хотящій, ілѵі- 
ідз Ьос Іесі, я сдѣлалъ это противъ 
воли, неохотно; те, ів ідѵііо іасішд 
езі, противъ моей, твоей воли. 

Іпуіов, аф‘. [іп-уіа] непроходимый, гдѣ 
нѣтъ дороги, ваіідз; ігор. діЫІ уігіиіі 
ідуішд, нѣтъ ничего невозможнаго 
для—. 

іптбс&ііо, одіз, /. [ід-тосо] призыва¬ 
ніе. 

1. іптооаѣпа, рагіср. и. ідтосо. 
2. іп-тоо&иів, аф. неав&нный, непри¬ 

глашенный. 
іп-ѵбоо, 1. 1) призывать, особл. въ сви¬ 
дѣтеля или иа помощь, і. йеоз, аіі- 
иеш ай сопшшдѳт іогіддат йеГед- 
епйдт; 2) = называть, аііциет орИ- 
тшп ге$ѳт, йотідит. 

іптоіаиш, из, ж. [ідуоіо] летаніе, по¬ 
летъ. 

іп-ѵоіііо, 1. летѣть на, по —. 
іп-ѵбіо, 1. 1) прилетать, налетать; 2)= 

бросаться, устремляться, нападать, 
ай аікщет, и Ьгапе. і. сааіга, аіщиет; 
ігор. сирійо і. адітоз; отт. = завла¬ 
дѣть, і. ід роззеззіопев аіісіуиа. 

іпѵоійогит, і, ». [ідтоіѵо] обертка, 
покрывало; ігор. прикрытіе. 

іптоійіия, рагіср. и. ідуоіуо; 2) аф‘. 
темный, трудный, гез шѵоідіаз ехріі- 
сагѳ. 

іл-тоіѵо, уоіуі, уоШішп, 8. 1) накаты¬ 
вать, вскатывать, заха; ь шодіеш 
топіі; 2) завертывать, за-одутывАть, 
ь віпізігат за^о, завернуть лѣвую ру¬ 
ку въ плащъ; і. тадшд ай йі^ііоз 
пздие; сарііе ідуоіиіо; роёі. дох іп- 
уоіуіі шпЬгЙ іеггат, н. покрываетъ 
тѣнью землю; ігор. і. ее Іііегіз, со¬ 
вершенно предаться наукамъ. 
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іп-ѵо1#о, 1. объявлять^ обнародовать. 
Іп-ѵиІпѳгаЪШя, е, аф. неуязвимый. 
Іп-ѵиіпѳгагіів, оф. нераненый. 
ІО» іпіегз. вираж. а) радость: ура, іо, 

ІгішпрЬе; Ь) боямъ, горе: о, ой! 
ІО» ив, и 5дів, /. дочь Инаха, царя ар* 

гнвсхаго, любимица Юпитера; Юнона 
изъ ревности превратила ее въ те¬ 
лицу. 

Іосавіа, ае, / супруга Лаія, царя ѳи¬ 
ванскаго, мать Эдипа. 

Іоіаав, і, т. сынъ Интела, постоянный 
спутникъ Геркулеса. 

Іоіоиа, і, /. городъ въ Ѳессаліи; отт. 
Іоіоі&оив, аф. 

Іоіѳ, ев,/, дочь паря Эврнта, возбудив¬ 
шая ревность Деяниры, супруги Гер¬ 
кулеса. 

Ібпѳв, шип, т. одно иэъ четырехъ 
главныхъ племенъ греческихъ; отт. 
ІопІоиа, Іопіия, роёі. Іопіаоив, 
оф. іоническій; таге Іопіит, море 
между южн. Италіею и Греціею; Іо- 
піа, ае, /. область М. Азіи. 

ІОз» і,/. одинъ изъ Спорадскихъ остро¬ 
вовъ. 

ІрЫав, Ібія. /. дочь Ифиса = Етабдѳ. 
ІрЫ&ѳпіа, ае, дочь Агамемнона и 
Клитемнестры. 

Іарѳ, ірза, ірвшп, ргоп. йетопвіг. самъ 
а, о: е$е і., нов ірві, іб ірэош; Ь) при 
им. числит. и нарѣчіяхъ — ровно, 
именно: шшс ірвпш, именно теперь; 
Ігі^іпіа іряі егаді біев, было ровно 30 
дней; с) еі ірве = также: ѵісіог ех 
Аедпів ігапвіі ід Уоівсов еі ірвов Ъеі- 

* Іпт тоііедіев, которые также приго- 
товлялись къ войнѣ. 

іга, ае,/. гнѣвъ, і. аіісіцив; і. геі аііси- 
^ив, гн. вслѣдствіе чего: і ѵиідегит, 
рг&ебае атіввае; ігае соеіевіез, г. бо¬ 
говъ. 

ігаоипсіе, айѵ. [ігасидбив] гнѣвно, за¬ 
пальчиво. 

Іг&ошкііа, ае,/. [ігасидбив] 1) вспыль¬ 
чивость, запальчивость; 2) = сильный 
гнѣвъ, ідЯапшагі ігасидбій, воспы¬ 
лать гнѣвомъ, разъяриться. 

ігаоипбия, оф. [іга] гнѣвливый, 
вспыльчивый, запальчивый. 

Ігавоог, ігаіив в., 8. йероп. гнѣваться, 
сердиться, аіісоі, на кого. 

Ігаіѳ, айѵ. [ігаіив] гнѣвно, сердито. 
ігаіиі, аф. [іга] гнѣвный, сердитый, 

аіісиі, на кого. 
Ігів, ібів,/ богиня радуги, посланница 

боговъ. 
ігбпіа, ае,/. иронія. 
Ігріпі, см. Нігріпі 
Іг-гаііопаііа, е, аф. неразумный. 
ігг&иоѳяоо, гаові, — 8. [іп-гапсав] 
охрипнуть. 

іг-гѳбітіѵиі, аф. невозвратимый, не¬ 
замѣнимый. 

іг-ге1і#аіия, оф. несвязанный. 
Іггѳ1і#і6вѳ, айѵ. [іггеіі^ібзпв] нечести¬ 
во, бвэбожно. 

іг-гѳіівіовия, оф. нечестивый, безбож¬ 
ный. 

іг-гѳтѳаЪШя, е, ай], [іл-гетео] отку¬ 
да возвратиться нельзя, назадъ непе- 
реходимый. 

іг-гѳтѳ(ИаЪШя, е, аф. [іл-гетесііаш] 
неисцѣлимый, неизлечимый. 

іг-гѳрагаЪШв, е, аф. невозвратимый, 
незамѣнимый. 

іг-гѳрѳгігая, аф. ненайденный, 
іг-гѳро, герві, геріит, 8. 1) вползать, 
прнпалзывать; 2) ігор. вкрадываться, 
ід адішоз Ьотідшп, ід іезіатепіа 1о- 
еаріеііит. 

іг-гѳргвЬепвшц аф. безукоризненный, 
іг-гедиіѳіив, аф. безпокойный, неуго¬ 
монный. 

іг-гѳвѳсіав, аф. необрѣзанный, 
іг-гѳвоійіия, аф. неразвязанный, не¬ 
разрѣшенный. 

Іг-гёгіо, 4. сѣтью поймать; ігор. запу¬ 
тать, опутать. 

іг-гѳіог&ия, аф. необращенный на¬ 
задъ; оспіо іггеіогіо = не огляды¬ 
ваясь. 

іг-гѳѵёгѳпв, іів, аф. непочтительный. 
Іггѳѵѳгѳпіег, айѵ. [іггеѵегепз] непо¬ 
чтительно. 

іггеѵѳгѳпЙа, ае, /. [іггеѵегепв] непоч¬ 
тительность. 

іг-гѳѵосаЪШя, е, аф. чего воротить 
нельзя, чего измѣнить нельзя, безвоз¬ 
вратный, неизмѣнный, 

іг-гѳѵосаіив, аф. 1) неудержанный; 2) 
неудержимый. 

іг-гісіѳо, гіві, гівпт, 2. 1) смѣяться, 
шутить, ід ге аііцпа, надъ чѣмъ; 2) 
ігапв. осмѣивать, вздѣваться, аіщиѳт. 

іг-гібіойіѳ, айѵ. неостроумно, незабав¬ 
но; поп і., довольно забавно. 

іггІдеШо, бпів,/. орошеніе, 
іг-гіво, 1. 1) орошать, Кііиз і. Ае$ур- 

іит; роН. і ітЬгев (*. е. ациат) про¬ 
водить куда влагу, увлаживать, оро¬ 
шать; 2) ігор. — освѣжать, подкрѣ¬ 
плять, І68808 ворог (сонъ) іхті&аі агіив. 

іггівиив, аф. [іггі$о] 1) орошающій, 
оросительный; 2) разе. орошенный, 

іггівіо, опія, /. [іггібео] осмѣиваніе. 
Іггівог, бгіа, т. [іггібео] насмѣхающій¬ 

ся, насмѣшникъ. 
!• іггхапя, ив, т. [іггібео] осмѣиваніе, 

осмѣяніе; іггівиі евэе, быть посмѣши¬ 
щемъ. 

2, іггіиив, рагіср. и. іггібео. 
іхтіі&ЪШя, е, аф. [іггііо] раздражи¬ 

тельный. 
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іггіШпѳп, Іпіа, и. и іггііатепіот, і, п. 
[іггііо] раздражительное средство, 
возбудительное средство, 

іггііатепішп, і, п. см. іггііашеп. 
іггіі&ііо, бпіа, /. [іггііо] раадражѳніе, 
возбужденіе. 

іггііаіог, бгіа, пи [іггііо] возбудитель, 
раздражитель. 

іггііо, 1. 1) раздражать, аіщпет; 2) 
возбуждать, спріоііаіет, ігат; Ь) под¬ 
стрекать, поощрять, авішпш. 

іггііия, оф. [іп-гаіоа] 1) недѣйстви¬ 
тельны!, іеаіатепішп; 2) тщетный, 
напрасный, іпеерішп, ІаЪог, бона; а<і 
іггіішп саДеге = не удаваться, ру¬ 
шиться; зрея аД іггіішп гѳДасіа еві, 
надежда не сбылась; 3) (о пред*, одуш.) 
ничего не сдѣлавшій, ничего не до¬ 
бившійся, іггііпа гѳтегіііпг; і. Дівсеа- 
аіі; іггііов ареі, обманувшійся въ на¬ 
деждѣ. 

іхтоз&ііо, бпіа, /. [іггііо] присужде¬ 
ніе, наложеніе, опредѣленіе, хпоНае. 

іг-гд^о, Ь предлагать, аііспі аІщоіД, 
что противъ кого: і. аііспі Іе&ет, 
отт. = присуждать, опредѣлять, і. 
аііспі роепат, зпрріісшт, ехиііпт; і. 
яіЬі тогіет, лишить себя жизни. 

Іг-гого, 1. орошать, окроплять, увла- 
живать; 2) хйпать. 

Іг-гитро, гИрі, горіот, 8. вламывать¬ 
ся, врываться, вторгаться, іп савіга; 
Ргор. іта^шѳв і. іп апітов поаігоа; і. 
Іп раігішопішп аііссуиа, броситься 
на —, прибрать къ рукамъ чье на¬ 
слѣдственное имѣніе, 

іг-гио, гоі,— 8. врываться, кидаться, 
бросаться на, въ —, і. іп тѳДіат 
асіет; ігор. і. іп аііепав роавеавіопвв, 
завладѣть чужимъ имѣніемъ; і. іп 
оДішп ророіі Вотапі, всѣми силами 
навлечь на себя ненависть р. народа, 

іггирііо, бпіа, /. [іггшпро] вторженіе, 
іг-гиріия, оф. неразрывный. 
Ігия, і, т. пот. ргорг. нищаго въ домѣ 
Улнсса,*отт. аррей. =*= бѣдный, ни¬ 
щій (оррое. Сгоеапв). 

Ів, са, іД, ргоп. йетопзіг. 1) этотъ ши 
тотъ, та, то: іі, ^аі аітііев аппі; еа 
Гоіі саиаа ЬеШ = іД Іпіі с. ЬеШ; еаа 
Дітіііав риіаЪапі, то — это они счи¬ 
тали богатствомъ; аД іД (Іосогшп) до 
сихъ поръ; Ьошо іД аеіаііа, ч. въ 
этихъ лѣтахъ; іД іетрогіз, въ то са¬ 
мое время, въ это самое в.; Ь) еі іа, 
аЦпе іа, да и тотъ = и притомъ, къ 
тому: плат ассері еріаіоі&т, ѳаощие 
(еі е&т) Ъгеѵет; 2) жосеенн. под, $)иа, 
еі еіс. = его, ему н г. д. Сісего е! Га- 
ѵеЪаі; ешп опшеа ІапДаЪаді. 

Іиаѳои, і, т. греческій ораторъ, учи¬ 
тель Демосѳена. 

Ів&га, ае,4 /. рѣка въ Галлія, нын. 
Івеге. 

Іввигі, бпш, пи жители области Іяаи- 
гіа, ае, /. въ М. Азія; опт. Іяаигі- 
оив, и (ѵоН.УІваигив, оф. 

Івбиш, еі, п. [Івів] храмъ Изиды. 
Івіаоия, см. Івів. 
Івів, КДіа и іа, /. главнѣйшая богиня у 
египтянъ, супруга Овнриса; отт. 
Іві&оив, оф\ и $иЬ$і. Іві&оив, і, т. 
жрецъ Излды. 

Івт&гия, і, т. и Івт&га, бгшп, п. го¬ 
ра н городъ во Ѳракія; отт. Іята- 
гіив, аф. роН. = ѳракійскій. 

Івтбпив, і, т. рѣка въ Віотін; отт. а) 
Івтёпіа, ІДів, /. роН. = ѳиванка; Ь) 
Івтбпіив, оф. роЯ- = ѳиванскій. 

Іяоог&іев, іа, т. знаменитый аѳинскій 
ораторъ отт. Іяоотаібив, аф. 

Хвва, ае{/ островъ на Адріатическомъ 
морѣ; отт. Івваѳив и Івваіоив, аф. 
—Івяѳпвее, ішп, т. обитатели о-ва И. 

Іввив, і, /. городъ въ Киликія; отт. 
Херона, оф. 

Івіаѳтопѳв, пот, пи племя въ сѣве- 
розападн. части Германія. 

Івіо, а, пД, ргоп, йтопзіг. этотъ, а, о 
(оеобл. относительно 2-го лица) іаіа 
Дотов, этотъ д (тебѣ, намъ принад¬ 
лежащій); іаіа огаііо = твоя — ваша 
р.; Ь) (презрительно! іаіе Ьошо; поп 
егіі іаіа атісіііа, аеа еіс. это будетъ 
▼же не дружба и т. д.; с) отт. аДѵ. 
івіо, туда. 

Івіе*, ігі, пи Дунай, оеобл. нижняя часть 
Дуная. 

ІвіЬтшц і, т. 1) перешеекъ, оеобл. ко¬ 
ринѳскій: отт. ІяШтіив и ХвіЬшІ- 
ош, о4}. — ІѳіЬтіа, 5гшп, п. нет- 
мійскія игры; 2) роёі. = проливъ. 

Інѣіо, аѳс, ос (пс) ргоп. йетоп&г. [івіе- 
Ьіс] вотъ этотъ, а, о (оеобл. относи¬ 
тельно 2-го лица или презрительно, 
ем. іаіе) отт. слѣдующ. нарѣчія: а) 
івііо, вотъ тамъ (гдѣ ты); ігор. і. 
а от = вотъ я тебя слушаю; Ъ) івііпо, 
вотъ оттуда; с) івіоо, івііт, івіпо, 
туда, вотъ туда. 

івШп, см. іаѣіо, с. 
івііпо, ем. івііо, Ь. 
Івііив-тдііі, этого рода = аф‘. іпДегі. 
такой. 

івіо, аДс. см. івіо, с. 
ІВІОО, С*. І8ІІѲ, С. 

Ііігі, бгаш, т. обитатели области Іві- 
Гіа, ае,/. на границѣ Иллиріи; отт. 
Івігіаппв и Івігіоив, аДу 

івіио, ргопот. еі айп. см. івііа 
ІІ&, аДс. такъ, такнмъ образомъ, Гасіош 

еаі ііа; ііа ае ^еааіі, пі —; Ь) *ъ отеѣ- 
тѣ — да: тіЬіпе? ііа; с) (ограничи¬ 
тельно) ііа ДеіепДііо, иі петіпет Іае- 
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(ІА8, защищай, но такъ, чтобы ты ни¬ 
кого но обидѣть; ф Ъаші ііа, поп ііа, 
не такъ-то, яѳ очень: поп ііа тпііі; 
поп і. <1іп; Ьаші і. та^па тапсц е) (въ 
увѣреніяхъ) На те 4іі ^пѵепі, На ѵі- 
тат иі — , = по метинѣ, клянусь, 
что —. 

ІШіа, ае, /. Италія; отт. 1) Ііаііств, 
оф. Ьеііит Ь, союзническая в.; зиЬві. 
ІІ&Ноі, бгшп, т. жители И.; Ііаііоа, 
ае, / = городъ Согйпішп во время 
союзнической войны; 2) ІШів, і<1і§, 
/ оф. и 8иШ. = итальянка; 8) ІІЛ- 
Шів, аф; 4) ІШив, аф. и зиЬві. 
ІШі, бгит, т. = ІІ&Ноі. 

Ііаііеа, ае,/ 1) ем. ІІ&1І&, 1. 2) городъ 
на югѣ Испаніи; отт. Іі&Ноѳпвев, 
іпт, т. жители этого г, 

іі&аиѳ, аАѵ. итакъ, слѣдовательно, по¬ 
сему. 

ііет, адл. такъ же, равныхъ образомъ, 
ііѳг, іііпёгів, ». [ео] 1) путь, дорога, пу¬ 
тешествіе, переходъ, маршъ; іп ііі- 
пеге, на пути, дорогою; ех іііпеге, съ 
пути, съ дороги; рагаге, сотрагаге 
ііег, собираться въ путь; іп^гебі і., 
отправиться въ п.; ііег іасеге, идти— 
ѣхать; соттіиеге ее іііпегі, пустить¬ 
ся въ путь; ііег опте <1іеі, дневной 
переходъ; та^пів іііпегіѣив, больши¬ 
ми переходами, усиленными марша¬ 
ми; Ь) = право идти, отправиться: 
баге аіісоі ііег іп ргоѵіпсіат; 2) сопсг. 
дорога, іііпега ребеяігіа; іііпега то- 
піге; ііег &п$ивішп еі (ііГЯсіІе; 8) ігор. 
ходъ, «іівриіаііопів; Ь) способъ, сред¬ 
ство, ааіпіів. 

іІѳгіШо, бпів,/ [ііего] повтореніе, 
ііегаіо, айѵ. [ііего] снова, еще разъ. 
Ііёго, 1. [ііегит] вторично дѣлать, по¬ 
вторять, аіщоісі; ііега шіЫ Ьаес, по- 

^аоѳо, спі, сіішп, 2, 1) лежать, Ьшпі, 
иа землѣ; ]. ѳиЬ агЬоге; особл. о боль¬ 
номъ, раненомъ, побѣжденномъ или 
убитомъ: іасеі рго раігіа; петіпет 
^сепіет теаіе зроііатіі; Ъ) о мѣстно¬ 
сти = находиться, Іо сов ;асеі ідіег 
Ареппіпот еі Аірев; ^аае депз ]. зпрга 
Сііісіат (обитаетъ); особл. = лежать 
низко: Іоса пгЬіз ]асепііа, низменныя 
мѣста города; с) лежать въ безпоряд¬ 
кѣ — висѣть внизъ, саріШ тевііз, 
раШшп ^асепв; 2) ігор. долго нахо- 

вторм мнѣ это; і. іасіа впа, вторично 
разсказать; і. артот, во второй разъ 
вспахать поле; роіі. і. аедпог, опять 
ѣхать по морю. 

ііёгшп, адю. во второй равъ, опять; ве- 
теі аЦае ііегат, ветеі ііегпт^ае = 
нѣсколько разъ; ііегпт аЦпв ііепшц 
ііегит ііегитцие, много разъ. 

ІіЬаоа, ае, или -се, сев,/ островъ на 
Іоническомъ морѣ; отт. ІШ&оепаів, 
е, Іііх&ош, аф. и жиШ. Шгаошц і, 
т. Улиссъ. 
Ш<1еш, аДѵ. [ііет-Яет] такшгь-же об¬ 
разомъ, такъже, точно такъ. 
Шо# бпів,/ [ео] хожденіе. 
Шив рогіия, гавань на сѣверн. бере¬ 

гу Галліи. 
ііо9 Д~ [ео] ходить. 
Ііопе, ев,/ и -пив, і, т. городъ въ Віо- 

тіи; отт. Іібпіов, оф. 
Ііигаеі, бгит, т. сирійское племя, жи¬ 

тели области Ііиг&еа, ае, / на сѣве¬ 
ро-востокъ отъ Палестины. 
Шш, из, т. [ео] 1) хожденіе; 2)=гуходъ, 

отъѣздъ, і. еі геШіав. 
Ііув, уов, т. сынъ Терея н Прогны, 

убитый матерью. 
Іиіѳщц оф. 1) къ сыну Энея относя¬ 
щійся, принадлежащій, см. Ійіов; 2) 
къ Юлію Цезарю относящійся, къ 
его семейству принадлежащій = Іп- 
Иив. 

Ійіия, і, т. сынъ Энея = Азсадіоз. 
ІХіоп, бпів, т царь лапнтскій въ Ѳес¬ 

саліи; онъ навлекъ на себя гнѣвъ 
Юпитера н былъ привязанъ въ под¬ 
земномъ царствѣ къ вѣчно вертяще¬ 
муся колелу; отт. а) Іхібпішц оф.; 
Ь) ІхІдпісІѳв, ае, т. сынъ И. = Рі- 
гііЬопя. 

литься, оставаться, особл. безъ дѣла, 
^асеге Вгшкішід.іп расе;].іп вііепііо, 
молчать; 6) быть лишеннымъ надеж¬ 
ды, унывать, отчаиваться, Опекая по- 
віег іоіаз іасеі; тіііішп апіті ]аоепі| 
тиііі ѵігі (огіев ]асеЬапі; роёі. осхш 
Іасепіев, тиііпв ]асепа = пониклый 
вэоръ; с) быть безъ силы, безъ влія¬ 
нія, быть въ пренебреженія, рапрсг 
пЬщпе ]асеі; агв Ша 3., іовііііа ^а- 
сепі ѵігіпіев тоіпріаіе аотіпапіе; 4) 
ргеііа іасепі, цѣны нивхи. 
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«Гаоеіапі, бгшп, т. народъ въ восточн. 
части Испаніи. 

]аоіо, ібсі, іасішп, 8.1) бросать, кидать. 
Іарібез, апоогаш; у ве, броситься; Ь) 
ігор. произносить, у сопішпеііат іп 
аііциет, ргоЬга: у тіпае, грозить; 
У тепііопет геі аііетцив, мимоходомъ 
упомянуть о чемъ; отт. = нечаянно 
вымолвить, слегка коснуться: аікргіб, 
сіе ге аііцшц іпіег цпое веппопее 
сіі, оррѳгіеге еіс.; 2) набрасывать, 
класть, отт. = дѣлать, у Гипбашепіа 
пгЪіе; ]. а^^егепц таііот; роН. ]. тп- 
тот; ігор. положить основаніе, устро¬ 
ить, у Ашбатепіа расів; У ^габит 
аЦпе абіішп а<1 гет; у обіпт, посѣ¬ 
ять, поселить ненависть. 

Івеіапв» рагіер. и. ^асіо; 2) оф. хваст¬ 
ливый. 

Іаойапіег, обо. Цасіапв] хвастливо. 
]аоІапіі&, ае,/. Цасіапа] хвастовство; 

8ИІ, самохвальство. 
5пів,/. Цасіо] 1) бросаніе ту¬ 

да н сюда, качаніе, патіе; ]. тагіііта, 
качка;}. согрогія, шалив, тѣлодвиже¬ 
нія, движенія руки, особ*, о жестахъ 
оратора; 2) ігор. частое упоминаніе: 
о) одобрительный отвывъ, одобреніе, 
^асіаііопет ЬаЬеге, нравиться; Ь) хва¬ 
стовство, важничанье, геі аііетфы, 
чѣмъ. 

аоі&іог, 5гів, т. Цасіо] хвастунъ, 
асі&ішц ив, т. Цасіо] бросаніе туда и 
сюда, качаніе, маханіе. 

іаоШо, Ь Цасіо] бросать часто «мм во 
всѣ стороны; ігор. произносить, го¬ 
ворить. 

]аоіо, 1» Цасіо] 1) бросать (оеобл. часто, 
много «им съ силою) Ъавіав, Іарібее 
іп Іостп аіідпет; роёі. у Іасет, обо- 
гет, распространять свѣтъ, запахъ; 
Ь) ігор. произносить, ргоЬга ід аіі- 
Япеш, ругать кого; У ргесез, умолять; 
у. тілав, грозить; с) часто упоминать, 
безпрестанно говорить, выставлять, 

гет іп сопсіопе; ^ аіщпет Ъеаіит, 
постоянно называть кого счастли¬ 
вымъ; отт. = хвастать, важничать, 

«аіщшб, чѣмъ: ]. ^гаііат огЬапат, ве- 
пп8 еі потел; ]. уісіогіат евзе зпат; 
У ве, хвастаться, чваниться, кичить¬ 
ся: ^. ее (іп) ге аіщпа; У ее іпіоіегап- 
ііпе, та^піѣсепііеаіте; у ее Іп респ- 
піів іпврегаііе; ем. у ее, 2.; 2) бросать, 
двигать взадъ н впередъ, туда я сю¬ 
да, махать, у шалое, Ьгаскішп, реп¬ 
ная; патіе ^асіаіог іп тагі, йпсйЬое, 
у ее (о жесгнкулядіи оратора); роёі. 
у согае ресіоге, сильно заботиться; 
ігор. о) мучить, безпокоить, ]асіагі 
ГеЪгі, сіатогѳ, аЬ аііцпо; Ь) у ее, мно¬ 
го заниматься, хлопотать, ;асіаге ее 

іогепеі ІаЪогѳ, іп саоеіе; с) потов ^ас- 
іаіиг, денежный курсъ колеблется, 
то поднимается, то понижается. 

]&оійг&, ае, /. Цасіо] бросаніе, оеобл. 
выбрасываніе вещей, товаровъ съ ко¬ 
рабля въ море во время бури; отт. 
ігор. = а) пожертвованіе, издержка, 
ргоѵіпсіа ехѣапеіа еотрІіЬое еі ^асіо- 
гіе; тартат ^асіогат іасеге; Ь) поте¬ 
ря, лишеніе, саоеае, Ъопогіе. 

1. іасіия, рагіер. и. ^асіо. 
2. іасіив, ив, ж. Цасіо] бросаніе, кида¬ 
ніе, метаніе, іеіі, іеезегагош, Гоіті- 
пот; іасіо ее баге іп таге, броситься 
въ море; іеіі ]&сіпе = разстояніе на 
выстрѣлъ: аб іеіі іасішп тепіге, ехіга 
іеіі ]асіот ѳсае «им еіаге. 

]&си1аЪі1ів, е, оф. Цасиіог] бросаемый, 
метательный. 

]аоо1аііо, бпів, /. Цасоіог] бросаніе. 
Заооіаіог, огіе, т. Цасоіог] бросатель, 
метатель. 

]аоп1аігіх, Ісіе, /. Цасоіог] метатель- 
ница (стрѣлъ = Ріала). 

]аой1ог, 1. <1ероп. 1) Шг. бросать, ки¬ 
дать копье, іп бехігпт іаіое; ігор, ]. 
іп аііциет ргоЪгія, бранить, ругать 
кого; 2) ігапв. бросать, еШсет іп ко- 
віет; Ь) бросать, метать въ—, стрѣ¬ 
лять, у сегѵое; ігор. стремиться, до¬ 
могаться, у тоііа. 

Іаойішц оф. Цасіо] бросальный; отт. 
вйЬві. іасоіот, і, *. о) (вс. іеіот) мета¬ 
тельное копье, дротикъ; Ъ) (ве. геіе) 
закидной неводъ. 

]ат, аЛѵ. 1) уже, у а ргіта абоіеесепііа; 
]. есіо;іот, уже тогда; Ь) ^апцат м 
^ат ^апщпе = теперь то, ^апдат іп- 
іеііі^о, яоіб бісаа; с) при повелит. 
нахл.г=же: іаш біе, говоря же; у бе- 
віпе; б) при отрицаніи = еще: поп], 
ѵепіі, еще не пришелъ; 2) роёі. ]ат— 
]ат, то—то: ]ат ѵіпо, іат еопто; 8) въ 
началѣ разсказа или при переходѣ 
къ другому предмету — н такъ, те¬ 
перь, далѣе. 

]ат<ііи, ]атбибит, ]атргібет, ем. біи, 
бибит, ргібет. 

^апаИв, см. ^аxшя. 
]&п(іис1шп, = ]атбибит, см. бибит. 
^апіой1ит, і, п. или топе бапіе&іив, 

одинъ изъ семи холмовъ Рима. 
^аш8д]1а, ае, сотт. [бапие-^і^по] дитя 
Яна. 

]&пііог, 5гіе, т. и -ігіх, Ісіе, /. Цапиа] 
прнвратннкъ, -ннца. 

|апиа, ае, /. X) дверь, сіаибеге, арегіге 
запереть, отпереть д.; 2) роёі. 

входъ; 5) ігор. вступленіе, начало. 
Дапиагішц ем. ^&Ш1в. 
^апив, і, т. 1) Янусъ, Янъ, богъ на¬ 
чала и времени, оеобл. года, изобра- 
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жавшійся съ двумя хнд&хш; овив, а) 
Хапиігіав, аф. тепяіз, Саіепбае X; 
Ь) Хапаіів, аф. роН.\ 2) храмъ Яна, 
собств. проходъ, который отворяхся 
во время войны, а въ хкрное время 
запирался, сіапбеге X, Даши арегіив; 
8) пот. арреЦ. проходъ, пассажъ; та* 
кнмъ проходомъ въ Римѣ было трв: 
;ахша виттов, тебіов, ітов. 

Дах&гіѳв, ія, т. рѣка въ перс, области 
Согдіааѣ, нын. Сыръ-Дарья. 

;еопг, бгів, или ^осіпбгіз, іесіпбгм, и. 
печень. 

]ѳоивой1шп, і, п. [сілпж. отъіесиг] пе- 
чонка. 

]еійпѳ, ад». [дешшв] сухо, вяло. 
Зѳ]шііі&в, ЗДя, /. Це;шша] пустота; су* 

хость, вялость. 
Іѳіипішв, іі, п. Гдашпи] 1) постнн* 

чанье, постъ, шаіііиеге У Сегегі; Ь) 
роёі. голодъ, ааііаге 2) худощавость. 

^ѳ|шшву лф. 1) ничего неѣвшій, го* 
лодный, рІеЪесоІа тіяега еі^; роН. 
согрога ^ѳ^іша ялссо = т. безъ сока; 
і. бтііагшп е( ітрегіі, алчный къ—; 
о) (гор. тощій, сухой, вялый, ничтож¬ 
ный, адог, апітав, огаііо, сортШо, ага. 

епіаойіит, і. п. завтракъ, 
ооаііо, опія, /. Цосог] подшучиваніе. 

Іооог, 1. дероп. шутить, сот а1Цш>,беге 
а^иа; аІЦпіб, сказать что въ шутку. 

Іоеовѳ, аде. Цосовоя] шутливо, забавно. 
ЗообвВД, оф. Цоспя] шутливый, забав* 

ный, Ьошо, веппо, гев. 
Іооиіігів, е, аф\ [^осиіив] шуточный, 

забавный, смѣшной; ^осоіагіа, іат, 
п. = шутки. 

Іоопіагііѳг, ад». Цоспіагів] шутливо, 
эабавно. 

]ооо1аіог, бгія, т. Цоспіог] шутникъ, 
забавникъ, острякъ. 

{оопіог, 1. дероп. Гросов] шутить, въ 
шутку говорить, аІщпіб. 

]оой1пв, і, т. детіп. отъ ^спя. 
З’ооиз, і, ж. (ріиг. іосі и з'осл) 1) шутка, 

а^еге, ааііаге .іоса, ;осшп тогеге, шу¬ 
тить; ^осо, рег іоспш, въ шутку, шутя; 
ехіга іосшп, гетоіо іосо, кромѣ шу¬ 
токъ, не шутя; 2) роЯ.=нгра, забава. 

Логй&пѳв, ів, т. рѣка въ Палестинѣ. 
Доѵів, ем. Лирііѳг. 
ЗПЬа, ае, /. 1) грива; 2) (гор. гребень, 

хохолъ, волосы, перья на шлемѣ. 
{иЪаг, &гІ8, п. сіяніе, блескъ, оеобл. сія¬ 
ніе солнца: ехогіо ^’аЪаге я. е. яоіе. 

{иЪ&іив, аф\ имѣющій гриву; имѣю¬ 
щій гребень, хохолъ, см. ^чЪа. 

ІаЪѳо, ;п*8І, зивэшп, 2. приказывать, 
предписывать, (сит. асси*. еі ів/Іп.) 
;оз8І1 шіШѳв савіга гштіге, — солда¬ 
тамъ укрѣпить лагерь; іиввіі савіга 
тидігі — чтобъ лагерь былъ укрѣ- 

)и<11со 

пленъ = укрѣпить лагерь; упЪеог, 
мнѣ приказываютъ; Гасішіі, цпоб упа- 
яі яипі, что имъ было предписано; 
отт. а) опредѣлять, назначать, сае- 
<1еш; ІаЬогеа ;ов8І, роепа упзза; д) 
говорить: У аІЦпет аіде сота евзе, 
сказать кому, чтобы онъ ме безпо¬ 
коился; упЬеіе (га(гет заітеге, покло¬ 
нитесь брату отъ менянная! таіеге 
ешп, я простился съ никъ; е) (спя. (. 
о сенатѣ и народѣ: одобрить, прини¬ 
мать, 1е$его, го^аііо&ет (предложе¬ 
ніе); у. аНдпет (гіЪопшп, избрать ко¬ 
го въ трибуны; упѣеге аіісиі рготіп- 
сіат, назначить кому провинцію. 

ЗиетшАе, адѵ. [рісипбив] пріятно, ве¬ 
село, тітеге; у еаве, быть веселымъ. 

^оипсШ&в, йіія,/. Цисдпбпз] 1) пріят¬ 
ность, удовольствіе, тііаѳ; 2) весе¬ 
лость, веселый нравъ, іапіа езі іп Ъо- 
шіпе У; 8) ріиг. = одолженія, услуги, 
рішгітае (пае ^шншбііаіев. 

Іисшкіин, аф. пріятный, доставляю¬ 
щій удовольствіе, Ьопю; Ьос тіЬі езі 
доппбот. 

Лшіаѳа, ае, /. южная часть Палести¬ 
ны, иногда *=• Раіаевііпа; отт. Л- 
(Іаеов и Лшіашив, аде. 

Іи<іѳх, ісів, т. судья. 
]ші1о&1іо, бпів, /. Цибісо] обсужнваніе; 

обсужденіе. 
1. Зшііоаіие, рагФор. и. ^ибіео; отт. 

ійШ. ушіісйішп, і. п. судѳйевое рѣ¬ 
шеніе. 

2. ^а(ііоаіи0, ае, т. Цайісо] должность 
судьи. 

іікІіоіаІІв, е, аде. Гішіісішп] судебный. 
шйіоіагіов, аде. [лкіісішп] судейскій. 
ЗиАІоішп, іі, п. (дшех] 1) судебное нз- 

слѣдов&ніе, судъ; (Іаге, геб<іеге ;., до¬ 
пустить, согласиться на с. ивслѣд. 
(о преторѣ); ехегееге, соттіиеге 
производить судъ; Ь) судъ, судебное 
мѣсто, іп У тепіге; аііооет іп У <Ып- 
сеге, аббпееге; с) судебное дѣло, тяж¬ 
ба; ЬаЪеге У; тіпсеге выиграть 
тяжбу; 2) судейское рѣшеніе, приго¬ 
воръ; Ь) сужденіе, мнѣніе, ^пШсішп 
іасеге геі аііецзов, судить о чемъ, ска¬ 
зать свое мнѣніе о чемъ; шео іпйісіо, 
по моему мнѣнію; 8) разсудокъ, спо¬ 
собность соображать, размышленіе, 
разсудительность, проницательность, 
рніісіо тише йгто ргае<1ііав; іата 
біеіі теі; ;п(іісіо аН^ш(і Гасеге; хюп 
іпеПіЙ, веб ;ибісіо Ацразе. 

Іасііоо, 1. ^ибех] 1) судить, произно¬ 
сить приговоръ, геш; ^аі дпбісапі 
я^ибіеев; у аІЦпеш сарііів, ресиніав, 
приговорить къ смертм, присудить 
къ уплатѣ пени; 2) обсуживать, су¬ 
дятъ, аіідаіб гесіе; і. бе ге а^оа; ^ 
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аіщпет ѳх ге аіщиа, судить о комъ 
по —; аі иіііііаіе іибісапбшп ѳвЦ если 
судить по пользѣ; Ь) считать, призна¬ 
вать, аіщпехп Ъовіеш, Зосгаіеш ааріехь 
Іівяітит; с) рѣшать — рѣшаться, 
(Іісо аЪевве еогпт сопвіІііз; шіЬі ^абі- 
саішп еві, я твердо рѣшился. 

довііія, ѳ, аф. Циртш] 1) яренный, 
упряжный, ішпепіа, едиі; роіі. ^п^а- 
Іез = е^ш?* 2) брачный, супружескій, 
тіпспішп, бода. 

]и&Шо, опія, /. Ци^о] привязываніе 
винограда къ поперечннажъ. 

ІВДёГШП^ І, Ц. мѣра 86МЛВ, длиною въ 
240 Футовъ, шириною во 120 ф. 

{депіі. ріиг. всегда ;п^піт, аЫаі. рі. 
часто ^о^егіЬпа). 

Іадія, ѳ, аф. (Зи$дип$о] безпрерывный, 
непрестанный, неизсякаемый, рп*еиа; 

а^па, ключевая в. 
упвіапв, бів, /. грецкій орѣхъ. 
Іадо, 1. [)о^пш] привязывать; ігор. а) 

связывать, соединять, тігіиіев ідіег 
ее ^п^аіае яппі; Ь) сочетать бракомъ, 
аИциат аііспі. 

|ивовив, аф\ Ни дат, 8. Ъ] гористый. 
ЗодаШіо, 5пія, /. Цадліо] убіеніе, 
умерщвленіе. 

]пвй1о, !• Пидаішп] 1) перерѣзать гор¬ 
ло; отт. = зарѣзать, заколоть, убить, 
аііцаеш: 2) (год. уничтожить, погу¬ 
бить, аБ^оет Гасііа бесгеі^пе; рго- 
ѵегЪ. ^ аіщпет рІптЪео діабіо, ули¬ 
чить, уничтожить кого безъ всякаго 
труда. 

увдоіит* і, п. ключевая кость, обыкн. 
= горло; реіеге у., приступить къ ко¬ 
му съ ножомъ къ горлу; баге, ргае- 
Ьеге, оЯегге аііспі у., подставить ко¬ 
му г. (гор. = покориться кому. 

і, л. Ппддилдо] 1) ярмо, ітро- 
пеге ЪпЪпв наложить на в. ярмо, 
запрячь в. въ ярмо; Ъошп оегѵісев па- 
Іае аб отт. а) пара воловъ, лоша¬ 
дей; Ь) ігор. пара, двое, у*, ітріошт; 
2) ігор. яго, у вегѵііе, иго рабства; 
ехпеге у, ехпеге ее ;пдо, свергнуть съ 
себя иго р.; Ь) супружеское иго, се¬ 
мейныя заботы, бремя, іегте У рагі- 
іег; 8) что представляетъ сходство съ 
ярмомъ, иля то, что соединяетъ: а) 
перекладина, поперечный брусокъ; Ь) 
горный хребетъ, горы, вершина, вшп- 
тшп іидпт топііа азсепаеге; с) ткац¬ 
кій навой; ф вага у дышла; е) лавка 
для гребцовъ; /) вѣсовое коромысло: 
опт. роіі. Вѣсы, созвѣздіе. 

Дп80ГіЪ&, ае, т. царь нумндійскіЙ; 
отт. ДоеогІЬшшц оф. 

7пИйтшд си. Дпііои. 
Диііоя, родовое имя; язь этого рода 
оообл. замѣчат. а) Ьасіпз X Саеяаг, 

бывшій консуломъ въ 90 г. до Р. X. 
приверженецъ Марія; Ъ) Сауов X Сае- 
яаг, диктаторъ; отт. «Гиііив и Ди- 
Іі&пшц аф. 

Ішпѳпіит, і, п. [ей. уадтепіат, отъ 
;ипдо] упряжная лошадь, вьючное 
животное, отт. = лошадь, нуль и 
проч. 

^Ш2одав, аф. Допоив] сиговый, изъ си¬ 
товыхъ прутьевъ сдѣланный. 

^тшобвив, аф. рппсия] обильный ся- 
тоиъ, ситникомъ-травою. 

Іипоііт, айѵ. Пипдо] соединенно, одно 
за другимъ, сряду. 

Іопоііо, бпіэ,/. (дип^оЗ соединеніе. 
Зопоійга, ае, /. Ципдо] соединеніе, 

связь; ігор. депепв, родственная 
связь, родство. 

Заложив, рагіср. ха. ;тшдо; 2) аф. близ¬ 
кій; ішісііог рооіо, ближайшій къ мо¬ 
рю; Ваііа Баітаііа, Іоса іовсіа 
по, смежныя съ — ; (гор. ^ппсііотітпі 
І11І еі сошеа; Ь) связанный, складный, 
плавный, огаііо. 

]шкшв, і, т. ситъ, ситникъ трава; си¬ 
товые прутья. 

ІПВДО, хі, с(пш, 8. соединять, аіщиіб 
сшп ге аІЦиа; у патев, Идпа іпіег ае, 

ае аііспі, присоединиться къ кому, 
соединиться съ кѣмъ;}. Йиѵіит ропіе, 
навести мостъ черевъ рѣку; роіі. 
бехігав, подать другъ другу руку, 
ударить по рукамъ; отт. = а) сово¬ 
куплять бракомъ; аііцпат аііспі, 
выдавать замужъ за кого; ^ аііцпаш 
аесшп (іи) таігітопіо, жениться на 
комъ; Ь) заключать, ^ расетъ(6ебпя, 
атісіііат; с) запрягать, у едиоа; Ъо- 
ѵеа ^ппсіі; спггиа іилсілв ецпіа;фі. 
ѵегѣа, составлять слова. Ом. дппс- 
(П8, 2. 

Хопі&пив, см. Хипіив. 
ипіог, см. іитѳпія, 
ипірбгив, і, /. можжевельникъ. 
Дошив, родовое нмя; Ьисіов Вгпіив, 
первый консулъ въ Римѣ; Маг сив X 
Вгп(пя, убійца Цезаря; отт. Дипіив 
и Дипіапив, аф. 

Дапо, бпів, /. Юнона, дочь Сатурна, 
супруга Юпитера, царица небесъ, 
богиня брака н родовъ; Д. ідГегпа = 
Рговегріпа; игЬв ^ш10шв = Аг^ов; 
отт. а) Допопаіів, е, аф. іешрав 
= тепвів ^Ш1ІП8; 5) Дапопіобіа, аѳ, 
сотт. поклонникъ Юноны; с) Дипо- 
півбпа, ае, т. сынъ Ю., Вулканъ; 
б)-Дипдпіив, аф*. аіев X, павлинъ; 
СП8І08 = Агртя. 

Дирііѳг и Дорріѣег, ^отІ8, т. 1) сынъ 
Сатурна, братъ Нептуна н Плутона, 
главное божество у рнмлянъ: X Ор- 
1іпш8 Махіпшв; 2) = небо, воздухъ, 
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8оЬ «Іоте, подъ открытыхъ небомъ; 
Ь) планет а. 

Лога, ае, (топя Дига) горы въ Г&лліх. 
Іигапсішіц і, п. =^од)иг&пдит. 
ЗигаШв, і, т. см, іиго, с. 
]игесошлх11ив, і, т. = ^игіясопвиііив. 
^игѳ^йго, Іи присягать, клясться. 
Зшгеа, ае,/. [2. іив.] похлёбка, соусъ. 
ЗигѳрѳгШш, і, т = іигіірегііив. 
Зог^іит, іі, ». ссора, перебранка, 

брань. 
Іиг^о, 1. 1) ссориться, браниться; 2) 

судиться, тягаться, сит аіщио. 
ІигісІіоі&Ш, е, оф. Цив-<1ісо] судеб¬ 

ный. 
Іигісііоив, і, т. Цав-йісо] судья. 
Загіб-оопвиШів, і, т. подающій со¬ 

вѣты въ судебномъ дѣлѣ, правовѣдъ. 
|огів-(Иоііо, ёпія, /. 1) судъ н рас¬ 

права, судопроизводство; 2) судебное 
вѣдомство. 

]огІ8-рѳгііш, і, свѣдущій въ зако¬ 
нахъ, законовѣдъ. 

}йго, 1. [;ив] клясться, божиться, при¬ 
сягать; а) іпігап*. ;игаі агат Іепепв; 

рег Дотет, кл. Юпитеромъ; іи 
тегЬа аііступя, присягнуть кому въ 
вѣрности; (гор. }. іп ѵегЪа тадоігі 
= слѣпо вѣрить, слѣдовать кому; 

Ь) ігапзіі. у двое, кл. богами; у ш- 
вшп. дать ложную присягу; ^игаѵіі 
тогЬиш, онъ поклялся, что онъ бо¬ 
ленъ; ^ саіитпіат, см. саіитпіа; с) 
рагіср. ^игаіиз часто = асі. который 
далъ присягу, поклялся, поклявшійся: 
^игаіо шіѣі сгеде; Еертіиз ;игаІиз 
тівацр вві асі 8епа1от. 

1. ;ив, іигіа, п. 1) правой. сітііе, граж¬ 
данское пр.; у яепіішп, народное пр.; 
^ паіигаіе, естественное пр.; Ь) = 
законное, что слѣдуетъ кому по за¬ 
конамъ, по справедливости, зишп 
оЪііпеге, атіііеге; ^ поп еві ри^- 
паге; у сіаге, ге<і<1еге, (іісеге, судить, 
произносить приговоръ, рѣшать дѣ¬ 
ло; орііто или тео, іио, зио, ^иге <= 
по праву и справедливости, по всѣхъ 
правамъ; с) право — власть, у геіі- 
пешіі; еаве аиЬ ^иге аііссцив; езае виі 
^гія, быть независимымъ, самостоя¬ 
тельнымъ; сі) соЛесі. права, иі еосіет 
^иге еззепі, чтобы пользовались тѣми 
же правами; сігііаз орііто ;иге; 2) 
судебное мѣсто, судъ, іге, ѵосаге іп у 

2. іигія, п. похлёбка, соусъ. 
^ив-^ш*ап<1шп, іигі^игапсіі еіс. п. 
клятва, присяга; а<Іі$ѳге аіщиет (а<1) 
^и^игапбит, ^гзіигашіо, провести 
кого къ присягѣ; оЬвІгіп&еге аіщиеш 
Іигеіигапбо, обязать кого присягою. 

Іпмвшп, і, п. ЦпЬео] приказаніе, по- 
велѣніе. 

1. Іоииш, рагіср. м. іиЪео. 
2. і извив, оз, ж. ^иЬео] приказаніе; 

встрѣч. только аЫ $тд. 
ІШИѲ, адл). Цивіив] справедливо, за¬ 

конно, по справедливости. 
ІииііШц ае, /. Цозіив] справедливость, 
правосудіе. 

ІовШішп, іі, и. [}08-8Ініо] остановка 
въ судопроизводствѣ, закрытіе су¬ 
дебныхъ мѣстъ на извѣстное время 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ; отт. 
= остановка, застой. 

Іивівд, оф\ Цое] 1) справедливый, 
Ьото, ^шіех, Іех; ^ивіив іп восіои; 
Ь) законный, охог, ітрегішп; с) над¬ 
лежащій, какъ слѣдуетъ, пошегоз, 
ехегсііиі, аііііисіо шогі, ргоеііош; 2) 
*иШ. іияіа, бгиш, п. = а) что кому 
слѣдуетъ по праву, по справедли¬ 
вости, ^Іа іиа; ргаеЬеге зегтіз іовіа; 
Ь) что вошло въ употребленіе, что 
водится, Формальности, обычаи,}. ті- 
Іііагіа, 1п(іогшп; особл. похоронные 
обряды: ^. іипеЬгіа, ехведиіагшхц у 
Гасеге аіісиі, отдать кому послѣдній 
долгъ. 

Лиіигшц ае, /. 1) источникъ въ Даці- 
умѣ; 2) нимфа, превращенная Юпите¬ 
ромъ въ источникъ. 

}иІив, рагіср. гл. ^ѵо. 
ЗитѳпШв, ѳ, оф. Цптепів] юношескій, 
молодымъ людямъ свойственный, 
приличный. 

Іатѳпоиа, аф\ Циѵепіз] молодой; отт. 
виЪзі. 1) ^аѵепсав, і, ж.—а) (вс. Ьото) 
молодой человѣкъ; Ь) (ас. Ъов) молодой 
быкъ; 2) ^тепса, ае, /. = молодая 
дѣвушка; Ъ) тёлка. 

Іитѳпѳзоо, пиі, — 8. Цитепія] 1) под- 
ростать, ѵііиіив 2) холодѣть, 
Ьото у 

ІитѳпШв, е, а4/. [іиѵепів] юношескій. 
]итѳп1Шбг, аЗс. ЦиѵепШя] юношески; 

такъ, какъ свойственно молодому 
человѣку. 

Іитбпів, е, оф. (сотр. ^ипіог) молодой; 
отт. вйЬві. ^иѵепіз, іа, сотт. молодой 
человѣкъ, юноша или молодая жен¬ 
щина, дѣвушка. 

Іиѵбпог, 1. скроп. Цитешз] юношески 
поступать, повѣсничать. 

Іиѵѳпіа, ае, /. молодость, юношескій 
возрастъ; сопсг. юношество, молодые 
яоди. 

Іиѵѳпім, Йііа,/. уч>^2.е^аѵеп1и8. 
Латѳпі&в, йіів, /. = НеЬе, богиня 
юности. 

Іитѳпігш, Шіз, /. юность, молодость, 
юношескій возрастъ; сопсг. = юно¬ 
шество, молодые люди, особл. въ яз. 
военн. (пренмущ. отъ 20 до 40 лѣтъ); 
ргіпсера ^иѵепіпіів; а) во времена 
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республики — первый по списку 
всадникъ; Ь) во времена имперіи — 
сынъ императора. 

^йѵо, ;3ѵі, ^иішп, 1. 1) помогать, по* 
соблять, аіідиет іп ге аіщиа;у Ъов- 
іев й*шпепІо; <Ііів ^аѵапііЬав, съ по¬ 
мощію боговъ; Ь) способствовать, 
содѣйствовать, (Пясірііпат; 2) весе* 
жить, радовать, нравиться, ГаЪиІае іе 
ІитапЦ особл. ітрегв. уиѵаі, радуетъ, 
доставляетъ удовольствіе: те, 1і- 
іегав ііЬі ргоГиівве; ,)иѵаІ Ьаес іасеге. 
КВ. рагіср./иі. ^иѵаіигив (8аЦ., 

1) айѵ. воакѣ, подлѣ, віаіиа 

К. = Каево, оніа, т. прѳдънмя. 
Каіѳпйаѳ, см. Саіѳшіаѳ. 

ровііа; Іе^іо, ^иае у сопвііівгаі; у 
ассебеге, подойти близко; Ь)- одина¬ 
ково, точно такъ, равнымъ образомъ, 

Ьіете аЦиѳ аевіаіе; у аевіітаге, 
равно цѣнить; ^ихіа — ас, такъ — 
какъ; у ас ві, такъ какъ-будто; 2) 
ргаер. сит асе. подлѣ, близъ, при, у 
пшгпт, тіаш; у ІіЬегІаіет (Тас.) при 
св.; тамъ, гдѣ св.; ігор. ѵеіосііал 
іогті<ііпет = весьма похожая на —; 
6) непосредственно послѣ, (Іосііввішив 
у Ѵаггопет; (іеов іп іиа т&ви ровііа 
евЦ с) сообразно, у ргаесеріпт. 

к 
КагШадо, см. СагИидо. 

і_ 
I*. ■= 1) Ьисіав, предъимя; 2)численный 
знакъ: ^шп^иавшіа. 

ІаЪ&воо,-8. [ІаЪог] угрожать па¬ 
деніемъ; ігор. начинать колебаться. 

ЬаЪЛАсив, і, т. царь еиванскіЙ, отецъ 
Лаія. 

ІхаЬеа&иа, ііот, и -іае, агит, т. племя 
на сѣверъ отъ Македоніи; отт. Ьа- 
Ьеаіія, і(іів,/. асЦ. 

ІаЪеойіа, ае,/. [дшіп. отъ ІаЬев] пят¬ 
нышко. 

ІаЬе-Гаоіо, бБсі, Гасішп, 8. потрясти, 
поколебать, расшатать, іиггіт, рагіет 
тип; ігор. а) поколебать, бает; 1. 
яі^иет, заставить кого колебаться, 
поколебать чью увѣренность ши вѣр¬ 
ность; 6) довести до паденія, низвер¬ 
гнуть. погубитъ, 1. &1к}пет. 

ІаЪеГаоіаііо, бпіа, /. [ІаЪе&сіо] по¬ 
трясеніе. 

ІаЪб-іасІю, 1. потрясти въ основаніи, 
расшатать, ві^пит ѵесііЬив, агЬогет; 
ігор. а) поколебать, потрясти въ 
основаніи, ниспровергнуть, гетра- 
Ыісат, бсіет, оріпіопеш, Іе^ев; 1. 
аіщает, лишить кого власти, вліянія, 
ниспровергнуть, погубить кого; Ь) за¬ 
ставить кого колебаться, поколебать 

чью вѣру, вѣрность или чье убѣжде¬ 
ніе, 1. аіщиет. 

ІаЬоІішп, і, п. <1стіп. отъ 1. ІаЬгит, 
— губочка; 2) йетіп. отъ %. ІаЬгат, 
— небольшая ванна. 

ЬаЬѳо, <5пів, Фамильное имя. 
ЬаЪёгіов, іі, родовое имя. 
ІаЪѳв, іа, /. [ІаЪог] 1) осѣданіе, паде¬ 
ніе; 1. іеггае, провалъ; ігор. порча, 
гибель, 1. Ьпосепііае; Уеггев 1. рго- 
ѵіпсіае, виновникъ бѣдствія; ргіта 
1. таіі, начало зла; 2) пятно, Іода ѳіпе 
ІаЬе; тіеііта ІаЬе сагепв, безъ порока; 
ігор. стыдъ, позоръ, 1. весиіі, сіѵііа- 
іів; ІаЪет іпГегге, ітропеге, аврег^еге 
аііеоі, опозорить кого, запятнать чье 
имя. 

ЬаЪіоі* огшп, т. ши -сшп, і,п. городъ 
въ Лаціуиѣ; отт. Ь&Ьіоапив, аф‘. 
и *иЪ$і. ЬаЪіоапі, <5гшп, т. жители 
г. Л. 

ЬаЫѳпшц пот. ргорг. Тііив Аіііив Ь. 
легатъ Цезаря въ Галліи, впослѣд¬ 
ствіи приверженецъ Помпея; отт. 
ЬаЪіѳшапш, ад$. 

ІаЪіит, іі, п. = !• І&Ьгшп. 
ІаЬо, 1. угрожать паденіемъ, шатать¬ 

ся, качаться, тигаз, паѵів 1.; ігор. а) 
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погибать, приходить въ упадокъ, гее 
Тго^апа 1.; оптев гѳірпЬІісае рагіев 
ІаЪапі; Ъ) не быть твердымъ, коде- 
баться, ѣбев 1/, апіті рІеЬів ІаЪапі. 

1. ІаЪог, Іарвив в., 3. йероп. [ІаЬо] 
скользить; чаще = спускаться, па¬ 
дать (обозначаетъ начало паденія или 
медленное паденіе) Гоііа ІаЪепііа; ві- 
бега, віеііае ІаЬипіиг соеіо; Іасгітае 
I. рег $епав, слезы текутъ по ще¬ 
камъ; 1. рег йшет, спускаться по ве¬ 
ревкѣ; ботив 1., д. обрушивается; 
ігор. а) (о времени) протекать, про¬ 
ходить, аппив, іешрив, сНев ].; Ь) 
ускользать, 1. е ташЬив сивіобіеп- 
ііит; 1. сивіобій; гев ресіогѳ 1. за¬ 
бывается; ІаЪі Іоп^іпѳ, слишкомъ да¬ 
леко удалиться; с) ошибаться, погрѣ¬ 
шать, I. іп ге аІЦиа; 1. рег еггогет, 
сави; ргоріег ітргибеиііат, (іп) ѵег- 
Ьо; 1. зре, обмануться въ надеждѣ; ф 
мало-по-налу клониться, приходить, 
впадать, 1. іп абиіаііопст, іп ѵіііит, 
іп Іихигіат; ІаЬог ео, пі аввеоііаг Брі- 
сиго; е) приходить въ упадокъ, пор¬ 
титься, гевриЫіса, тогев 1. 

2. ІаЪог, огів, т. 1) трудъ, работа, ІаЪо- 
геш вивсіреге, ехсіреге, віЬі витеге, 
взять на себя т.; гев еві та&пі ІаЪо- 
гів,—требуетъ большихъ усилій, мно¬ 
го труда; шіііо Іаѣоге, безъ всякаго 
труда; Ь) дѣятельность, трудолюбіе, 
Ьото іпсгебіЪіІі ІаЬоге; витпшв 1. іп 
геЬив риЫісів ргітаіівдиѳ; е) дѣяніе, 
подвигъ, 1. Негсиіів; 2) трудность, 
тягость, ѵіае, Ъеііі; Ъ) затрудненіе, 
нужда, бѣдствіе, ѵібіі впогпт ІаЬо- 
гет; іп ІаЬоге тео; с) болѣзнь, стра¬ 
даніе; ф (роёі.) ІаЬогев воіів 1ш1ае^пе, 
затмѣніе солнца н луны. 

ІаЪогіГѳг, бга, бпш, аф\ [ІаЬог-Гего] 
переносящій труды, тягости. 

ІаЪогіовѳ, а<1ѵ. [ІаЬогіоѳиѳ] съ боль¬ 
шимъ трудомъ. 

ІаЪогібвив, аф. [ІаЪог] 1) требующій 
большихъ усилій, трудный, ТЯЖКІЙ, 

ориа; 2) трудолюбивый, дѣятельный, 
Ьото; 8) переносящій трудности, тя¬ 
гости, многострадальный, Шіхев. 

ІаЪого, 1. [ІаЪог] 1)іпігапв. трудиться, 
стараться, 1. пі (пе) а1щшб баі; 1. іп 
ге аШріа, труд, надъ чѣмъ; ]. іп аіі- 
^и.І€І7 домогаться чего; отт. а) забо¬ 
титься, безпокоиться, 1. аііепіѳ шаіів; 
піЫІ ІаЪого бе потіпе, я не забочусь 
объ имени; піЬі! ІаЪого диІ8 Ъос Гасе- 
гіі, мнѣ все равно, кто бы это ни сдѣ¬ 
лалъ; Ъ) быть въ затруднительномъ 
положеніи, въ бѣдѣ, впссштеге виів 
ІаЪогапііЬив; 1. ех аеге аііепо, аппопй, 
а ге Ггитепіагій — вслѣдствіе дол¬ 
говъ, за неимѣніемъ хлѣба, по недо¬ 

статку въ съѣстныхъ припасахъ; с) 
терпѣть, страдать, 1. ребіЬпв; 1. шог- 
Ъо = быть больнымъ; роёі. Іппа 1. (о 
лунномъ затмѣніи); 2) ігатіі. рабо¬ 
тать, дѣлать, приготовлять, аіцпіб. 

ІаЪов, огів, т. = ІаЪог, бгів. 
ЬаЬгов, і, ж. кличка собаки (Оѵиі. М.). 
1* ІаЪгит, і, ». [ІатЪо] 1) губа, 1. впре- 

гіив, шГѳгіив, верхняя, нижняя г.; ргі- 
тІ8 (ргітогіЬав) ІаЪгів аШп^ѳге (Ша¬ 
вкате) аіщиіб, коснуться чего, отвѣ¬ 
дать что, Ігор. ознакомиться съ чѣмъ 
поверхностно; 2) край, Амвае. 

2. ІаЪгит, і, «. [ем. ІаѵаЬгпш отъ Іаѵо] 
1) ванна; 2) чанъ. 

ІаЪгиаоа, ае,/. дикій виноградъ. 
ІаЪгивоит, і, п. плодъ дикаго вино¬ 

града. 
ІаЪугіпіІшв, і, т. лабиринтъ. 
Іао, І&оіів, п. 1) молоко; ргоѵегЪ. Іас 
даШпасешп = большая рѣдкость; 2) 
роёі. бѣлый сокъ (растеній); Ь) молоч¬ 
ный цвѣтъ, сеіега Іасіів егалі. 

Ьаоаепа, ае, /. оф. лакедемонскій, 
спартанскій, іиЬві. спартанка. 

Ьаоѳсі&ѳіпоп, бпів, /. городъ Спарта, 
отт. Ъаобйаетбшив, оф\ и *иШ. 
-тбпіі, бгит, т. лакедемоняне, спар¬ 
танцы. 

Іаоег, бга, бгит, оф. 1) изорванный, 
ѵевіів; роёі. сштпв 1., изломанная к.; 
5) растерзанный; 2) роёі. (асі.) истер- 
8ывающій. 

Іаоѳгаііо, оніа, /. [Іасего] раздираніе, 
растерзаніе. 

Іаоегпа, ае, /. верхнее платье, особ*. 
дорожное, плащъ. 

Іаоѳгпаішц аф. одѣтый въ лацерну, 
ем. І&сегпа. 

Іаоёго, 1. [Іасег] 1) раздирать, терзать, 
истерзать, ѵевіеш, согрпа; 2) ігор. по¬ 
рочить, бранить, ругать, Гатат, аіі- 
циет; Ь) разорять, восіоа, раігіаш; I. 
ресипіат, Ьопа раігіа, расточать. 

Іаоегіа, ае, /. ящерица. 
Іаоегіовив, оф. [Іасегіов] мускулистый, 

сильный. 
Іаоѳгіия, і, т. 1) верхняя часть руки; 

чаще = рука; атріесіі соііа Іасегіів, 
обнимать; ехсиіеге 1., занести руку, 
размахнуться; 2) рІиг. мышцы, му¬ 
скулы, согрога ехргевва Іасегіів; ігор. 
сила, выразительность, іп Ьуаіа впді 
1.; сагпів ріив ЪаЬеі, тіпов Іасегіогшп; 
8) рѣдко = Іасѳгіа (Ѵѵгд.)\ Ъ) родъ 
морской рыбы. 

Іасѳвяо, 8іѵі, вііот, 8. 1) дразнить, не 
давать покоя, задирать, равдражать, 
вызывать, аіідиет аб ри^пат, аіі- 
^пет Гѳгго, ііуигій; 1. ргесіЬпя, доку¬ 
чать просьбами; роёі. едпов ребе 1а- 
севвіі і'огев, бьетъ въ двери; 2) вызы- 
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ватъ •— возбуждать, начинать, 1. ѳѳг- 
топев, радаат, Ьеііпт. 

Ьаоеіапі, бгшп, т. племя въ сѣвер¬ 
ной Испаніи въ области Ьаеѳі&піа, 
*е,/ 

ІаоЪапішю, 1. (въ просторѣчіи) = Іап- 
ртео. . 

ЬасЬёбів, ів, / одна изъ трехъ парокъ, 
см. Рагоа. 

Ьаоі&йѳв, ае, т. принадлежащій къ 
аттическому дому Лак кіи. 

Іаоіпіа, ае, /. край платья, кончикъ; 
ігор. оЫіпеге аіідоіб Іасіпій, съ тру¬ 
домъ, насилу достать что. 

Ьаошіит, іі, п. мысъ въ южной Ита¬ 
ліи близъ г. Кротова, съ храмомъ 
Юноны, отт. Ьаоіпішц аф. 

Іівоо, бпів, т. лакедемонянинъ; отт. 
1) Ь&оопіоив, аф. лакедемонскій; 
8ыМ. Ьаоооіоа, ае, /. область Л. въ 
южн. Греціи; Ьаоопісшп, і, я. (ас. 
Ъаіпешп) парная, потовая баня; 2) 
Ъаобпів, ібів,/. аф\ лакедемонскій. 

Ьаоопіое, ев,/. = Ьаоопіоа, см. Ьа- 
оо. 

Іаогіта, ае, /. слева. 
Іаогіш&ЪШв, ѳ, оф. [іасгіто] достой¬ 
ный оплакиванія, плачевный. 

ІасгішаЪшкіав, аф. [Іасгіто] плачу¬ 
щій, обливающійся слезами. 

Іасгіто, Ь и [рѣдко) Іаогітог, 1. <&- 
роѣ. 1) проливать слевы, плакать, вае- 
ре 1.; осиіів ІасгітапііЬив = со слеза¬ 
ми на глазахъ; 1. аі^оіб, оплакивать 
что; 2) (о растеніяхъ) сочиться, ка¬ 
пать, пускать по каплѣ. 

Іасгітдвпв, аф. [Іасгіто] 1) полный 
слезъ, оспіі; 2) исторгающій слезы, 
Готов; опт. = плачевный, печаль¬ 
ный, Ьеіішп, Гопав; сапоеп 1., пла¬ 
чевная, жалобная пѣснь. 

Іаогішйіа, ае, /. [йетт. отъ Іасгіша] 
слезинка 

Іасгшпа, Іасгута древн. ф. = Іасгіша 
Іаоіапв, 1І8, см. Іаоіо. 
Іасіео,-2. [Іас] сосать грудь; отт. 

Іасіепв = аф. в) іпГапв I, грудной 
младенецъ; Ьоэііа 1. и (аЫЫ.) Іасіепя, 
молодое животное, молочникъ; Ь)роН. 
(о плодахъ н растеніяхъ) сочный, см. 
Іас, 2; ашшв 1., то время года, въ ко¬ 
торомъ растенія сочны. 

Іаоіебіав, аф. [йетіт. отъ І&сіеив] бѣ¬ 
лый какъ молоко. 

І&сіѳв, іот, /. кишки, молоки, рівсіот. 
І&еіевоо,-8. [Іас] превращаться 

въ молоко. 
Іасіепв, аф. [Іас] 1) молочный; Ъшпог 

1. = молоко; 2) полный молока, пЪе- 
га; 8) бѣлый какъ молоко, соііот; 
сігспіпв 1., млечный путь. 

1. Іаоіо» 1. [Іас] содержать молоко ши 

давать молоко; встрѣч. только рагіер. 
Іас!айв: оЬега ІасіаоіІа. 

2. Іасіо, 1. приманивать — обольщать, 
обманывать. 

ІасШоа, ае, /. латукъ, кочанный са¬ 
лагъ. 

Іаойпа, ае,/. [І&сив] 1) углубленіе, ры¬ 
твина, яма, прудъ, роН. Іасопае Кер- 
Іипіае = море; 2) ігор. недостатокъ, 
недостающее; ехріеге 1. геі Гатіііагів, 
поправить состояніе. 

Іаойпаг, Йгіа, я. [Іасода] потолокъ, 
украшенный углубленіями, кессона¬ 
ми; ргоѵегЬ. вресіаге 1. = быть раз¬ 
сѣяннымъ. 

І&ойпо, 1. [Іаспоа] дѣлать углубленія, 
украшать кессонам в, см. Іасолаг. 

Іаопповив, аф. [Іасопа] 1) имѣющій 
много углубленій, ямистый; 2) ігор. 
имѣющій много пропусковъ, неполный. 

Іаопв, аз, т. 1) озеро; Ь) водохранили¬ 
ще, бассейнъ, прудъ; с) роН. вода, 
рѣка, источникъ; 2) чанъ, кадка. 

Ьаоусіѳв, ів, т. философъ изъ Кирены, 
ученикъ Арцѳзилая. 

Ьсиіоп, бпів, т. рѣка въ Аркадіи. 
Іаейо, 8І, вит, 8. собстѳ. ударять, тол¬ 

кать, отт. 1) повреждать, портить, 
1. Ггопбев; Іога Іаебиоі соііа; роН. 1. 
соііот = повѣситься; 2) ігор. нару¬ 
шать, Гоебпв; 1. іЫет, не сдержать 
слова; Ь) оскорблять, огорчать, аіі- 
доет ге аі^оа; с) вреднть, причинять 
вредъ, Іеаііа І&еаіі еот. 

Іі&ѳЦвд, родовое нмя; Седов I»., другъ 
Сципіона; отт. ЬаеИ&хшв, аф. 

Іаѳшц ае, /. верхнее теплое платье, 
плащъ. 

Ь&дгіѳв, ае, т. отецъ Улисса: отт. 
1) Ь&бгНиа, оф. 2) Ь&бгЙ&аев, ае, 
ж. сынъ Л. = Шіхев. 

Іаевіо, бпів, /. [Іаебо] поврежденіе; 
ігор. оспориваніе показанія про¬ 
тивниковъ, нападеніе. 

Ьвбвігувбпев, пот, т. миѳическое 
племя въ Сициліи, Лаціумѣ и въ Кам¬ 
паніи; отт. Ілевігуйопішц оф. бо¬ 
тов Іі. = Гогтіае; атрЬога Ь. = а. 
Гопшапа, см. Ьатопд. 

І&евпв, рагіер. и. Іаебо. 
ІавІаЪПів, е, оф. [ІаеГог] радостный, 

отрадный. 
І&віаЪшкІив, оф. [Іаеіог] исполнен¬ 
ный радости. 

ІаѳЖіо, бпів,/. [Іаеіог] радость, изъ¬ 
явленіе радости. 

Іаѳіѳ, асіѵ. [Іаеіпв] радостно, весело. 
ІаѳііГіоо, 1. [Іаеіов-Гасіо] 1) веселить, 

радовать, аіідоет; 2) дѣлать плодо¬ 
носнымъ, удобрять, а#гов. 

ІнегіГІопв, аф. [Іаеіов-Гасіо] радостный, 
отрадный. 
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ІаеіШа, ае, /. [Іаеіив] 1) радость, весе* 
лость, ейеггі, ехвиііаге ІаеііііЙ, быть 
внѣ себя отъ радости; Іаеіііій аіі- 
^иет аГЯсеге, обрадовать кого; 2) 
ігор. пріятность, прежесть, огаііоша; 
Ъ) изобиліе, раЪиІі. 

Іаѳіог, 1« дгроп. [Іаеіив] радоваться. 
Іаеіив, аф. 1) радующійся, исполнен¬ 
ный радости, веселый, ѵпііив 1.; 1. <іе 
ге аіщиа, вслѣдствіе чего н.; Ь) до¬ 
вольный, Іаеіиа аогіе апа; с) = съ 
радостью, охотно, Іаеіиа бесгетегаі; 
Іаеіиа бебі; 2) радоствый, отрадный, 
огппіа егапі Іаеііога; ргобфит, шш- 
сіиа 1.; Ь) пріятный, прекрасвый, со- 
Іог, Догев; с) славный, богатый, а$ег, 
ве$ев, раасиа, агшепісц роёі. Іаеіиа 
итЬгае, тѣнистый. 

І&еѵѳ, айѵ. [Іаеѵиѳ] налѣво; ігор. на¬ 
выворотъ, превратво. 

Іаѳѵав, аф. 1) лѣвый, шапиа, реа; вйЬяі. 
Іаета, лѣвая рука или л. сторона; роёі. 
Іаеѵит = адл. по лѣвую сторону; Ь) 
ігор. неловкій, глупый, превратный, 
тепе 1.; о е$о Іаеѵиа! іетриа 1. не¬ 
удобное в.; 2) іогт. I. въ яг. авгуровъ: 
благопріятный, отеп, питіпа; напро¬ 
тивъ у грековъ = неблагопріятный; 
рісиа 1. зловѣщій дятелъ. 

Іав&пит, і, п. родъ пирожнаго. 
Іа&ѳпа, ае, /. Фляга, бутылка. 
1&3&08, і, /. извѣстный родъ вина. 
Іа&оепа, ае, /. = Іа^епа. 
1а&оів, ібів,/. птида — куропатка «им 
рябчикъ. 

Іаяипойіа, ае, /. [йетіп. отъ 1а$спа] 
Фляжка, бутылочка. 

Ьаі&йѳв, см. Ьаіов. 
ІАІив, і, т. царь ѳиванскій, сынъ Лаб- 
дака, отецъ Эдипа; отт. І»аі&<іѳв, 
ае, «і. сынъ Л. = Оебірив. 

Іаііо, 1. напѣвать. 
Іата, ае,/. рытвина, пропасть; болото. 
ІашЪо, Ъі, ЬТіит, 8. лизать, облизы¬ 

вать; роёі. касаться; ^иае Іоса ІатЫі 
Ну б аз ре а (омываетъ). 

І&тѳііа, ае, /. [йетіп. отііатіда] бляш¬ 
ка 

Іатепіа, огит, п. рыданіе, плачъ. 
ІатепіаЪіІів, е, аф’. [Іатепіог] 1) жал¬ 

кій, достойный оплакиванія, ге&пит; 
2) жалобный, ѵох. 

Іатепіаііо, бпіа, /. [Іатепіог] рыданіе, 
вопль. 

Іатепіог, И йероп. горько жаловать¬ 
ся, рыдать, вопить; 1. аіщаат гет, 
горевать о чемъ. 

1. Іатіа, ае,/ колдунья, вѣдьма. 
2. Ьатіа, Фамильное имя; отт. Ьа- 
тіапив, аф. 

8. Ьатіа, ае, /. городъ въ Ѳессаліи. 
Іатіпа, (Іаттіпа) или Іатпа, ае,/. 

листъ изъ металла, дерева, бляха, 
плита; Іашіпае агбепіев, раскаленныя 
бляхи (употреблявшіяся въ пыткахъ); 
роёі. — а) листовое серебро, слитогь, 
деньги; Ь) полоса (пилы); с) клинокъ. 

Іаттѳііа, см. Іатѳііа. 
Іатрав, &бів, /. Факелъ, свѣча; ігор. 

блескъ, сіяніе; роёі. 1. РЬоеЬеа, сол¬ 
нечный свѣтъ. 

Ьатрв&ошп, і, п. и -сие, і,_/. городъ 
въ Мизіи; отт. Ьатрваоепшц аф. 
и виЬві. -сйпі, бпш, т. жители г. X 

Ьатив, і, т. царь лестригоновъ, осно¬ 
ватель города Рогтіае въ Лаціумѣ; 
отт. игЬа Ь&ті = Еоппіае; см. Ъав- 
вігувопѳв, 

Іатугив, і, т. нѣкоторая морская ры¬ 
ба. 

І&па, ае, /. 1) шерсть; Іапат бисеге, 
прясть; ргоѵегЪ. гіхагі бе 1. саргіпа 
= спорить о пустякахъ; 2) роёі. то, 
что похоже на шерсть; пухъ на листь¬ 
яхъ ■ плодахъ, тонкія облака «ба¬ 
рашки» ■ пр. 

Іапаіив, аф*. [Іана] 1) покрыты! 
шерстью, шерстистый; отт. ЫШ. 
Іапаіа ае, /. овца; 2) покрытый пу¬ 
хомъ, пушистый. 

Іапоѳа, ае, /. копье, пика. 
Іапёив, аф. [Іана] 1) шерстяной, раі- 

Ііит; 2) подобный шерсти, пушистый, 
мягкій какъ пухъ. 

ІапртеГаоіо, Гвсі, Гасішп, 8. разсла¬ 
блять, дѣлать вялымъ; ігор. успокои- 
вать. 

Іапдиѳо, диі, — 2. 1) быть слабымъ, 
чувствовать усталость, слабость, 1. бе 
▼іа, тогЬо: 2) ігор. быть слабымъ, 
▼ох, зрев 1.; Ь) быть вялымъ, равно¬ 
душнымъ, безъ энергіи, быть въ без¬ 
дѣйствіи, 1. оііо; отпев Ші 1ап#иеді; 
Іиѵепіив 1. 

Іапдоевоо, ^иі, — 8. [Іапдиео] дѣлать¬ 
ся слабымъ, ослабѣвать, согрив Ь; 
роёі. Йов 1., цвѣтокъ вянетъ; (Гее.) 
Іипа 1., луна на ущербѣ; 2) ігор. дѣ¬ 
латься вялымъ, равнодушнымъ, пов 
Іапяиевсіпшв; Ъ) слабѣть, уменьшать¬ 
ся, Іпбивігіа 1. 

І&пвиійе» ай г. [Іао^иібиз] 1) слабо, 
вяло; 2) изнѣженно. 

1апрті<1йІшц аф. [беют. отъ 1ад#иі- 
бив] 1) слабый, вялый; 2) завялый, 
увядшій, согопа. 

ІавдиМив, аф. [Іапртео] 1) слабый, 
вялый, медленный, Ьотідѳв, ресод; 
а^иа 1. медленно текущая; 2) ігор. 
вялый, равнодушный, апіптв, тііііез; 
Ь) безсильный, разслабленный, вепес- 
іпв, Ьото. 

Іапртог, огів, т. [1ап$иео] 1) разсла¬ 
бленіе, усталость, слабость, согрогЦ 
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Ь) = нездоровье, ехсазагѳ Іапдпогет, 
извиняться нездоровьемъ; 2) ігор. 
вялость, равнодушіе, бездѣйствіе, 1. 
еі беаібіа. 

Іапіаііо» бпіз,/. = Іапіаіпз. 
ІапіЗДш, аз, т. [І&піо] раздираніе, рас¬ 

терзаніе; ігор. терзаніе, мученіе. 
І&піоіит, іі, п. [Іана] роіі. шерсть. 
Іапіёпа, ае, /. [Іапіо] мясная лавка. 
ІапШоішгц іі, м. [Іана-Гасіо] обрабо- 

тываніе шерсти, шерстяная работа, 
пряденіе. 

ІашІІопа, аф. [Іапа-іасіо] занимаю- 
щібся шерстяною работою; роіі. агв 
1., нскусство прясть. 

І&відог, ёга, ёгпт, аф. [1апа-^его]рупо¬ 
носный, покрытый шерстью; отт. 
шЬві. Іапі^ег, егі, т. баранъ. 

Іапіо, 1. раздирать, растерзывать, ѵе- 
зіет, Ьотіпет; ігор. енльно порицать, 
хулить, с&ппеп. 

Іапіопіпв, аф. [Іапіов] мясничій. 
Іапівиц аѳ, т. 1) Фехтмебстеръ, учи¬ 

тель гладіаторовъ; 2) ігор. возмути¬ 
тель, мятежникъ, разбойникъ. 

Іапіия, іі, т. мясникъ. 
Іапй&о, іпіз,/. [Іапа] пухъ, пушокъ. 
Іапіѳгпа, -пагіиз, см. Іаіѳгпа. 
Ьапйтішп, іі, п. древній городъ въ 
Лаціужѣ; отт. Ьашіѵшив, аф. и 
-тіпі, огат, т. жители г. Л. 

Іапх, сів, / чаша, особл. чаша у вѣ¬ 
совъ. 

Ьаосооп, пііз, т. жрецъ Аполлона въ 
Троѣ, несоглашавшійся на перене¬ 
сеніе деревяннаго коня въ Трою, н 
вмѣстѣ съ двумя сыновьями своими 
удавленный змѣями. 

Ь&осШша, ае,/. дочь Акаста, супруга 
Протезилая, убитаго Гекторомъ. 

ЬаоОіоёа, ае,/. городъ а) во Фригіи; 
Ь) въ Сиріи. Отт. Ь&одіоѳпвів, е, 
аф. ** Ілобіоепі, <5гит, т. жители 
г. Л. 

Ілотебоп, опіІ8, т. царь троянскій, 
отецъ Пріама; отт. а) Ь&отѳдоп- 
ІѲП8, и Ііиз, аф*. роіі. = троянскій; 
Ь) ЬаотеЛопіІасІев, ае, т. потомокъ 
Л., особл. Пріамъ; ріиг. = троянцы. 

ІарЭДішп, і, а. и «іішз, і,/. щавель. 
1аріоі<1&, ае, т. [Іаріз-саебо] камено- 

сѣкъ. 
Іаріоісіша, ае,/. [Іарів-саебо] камено¬ 
ломня. 

Іарій&Ио, бпіз, /. [Іарібо] 1) побіеніе, 
убиваніе каменьями; 2) паденіе кам¬ 
ней, каменный дождь. 

1арі<ВДог, огів, т. бросающій камни, 
побивающій каменьями. 

ІарИёдо, аф. [Іаріз] каменный. 
Іарійо, 1. [Іаріз] 1) бросать камни, по¬ 

бивать каменьями, аіщиет; 2) хпіг. 

(ітрег8.) Іарібаі, падаютъ камин, 
ра$8. Іарібаіиш езі, шелъ каменный 
дождь. 

Іарійбвив, аф. [Іаріз] 1) каменистый, 
шопз; 2) твердый какъ камень, рапів. 

ІарШив, і, т. [йетіп. отъ Іаріз] каме¬ 
шекъ. 

Іарів, ібіз, т. 1) камень; 1. ЬіЬиІиз, пес¬ 
чаный камень; 1. Рагіпз, РЬгу^іиз, 
мраморъ; Ь) роёі. драгоцѣнный ка¬ 
мень, жемчужина; с) ]игаге боѵеш 1а- 
рібет, клясться истуканомъ-Юпите¬ 
ромъ = произнести торжественную 
клятву; 2) = пограничный камень, 
межевой камень; 8) мильный камень, 
столбъ, показывающій мили (миля = 
1000 шаговъ или 1/5 геогр. мили) аб 
^^іпіат Іарібет, въ пяти миляхъ отъ 
Рима; 4) каменный помостъ, съ кото¬ 
раго производилась продажа рабовъ, 
отт. ігор. <іпо ІгіЬиві етріі бе 1. =г 
подкупленные т. 

ЬарІШаѳ, Йгиш, т. (віпд. ЬарШіа и 
-іЪез, ае) дикое племя въ Ѳессаліи, 
воевавшее съ Кентаврами; отт. Ьа- 
ріІЬ&еив, и -іЬбіаз, аф. 

Іарра, аѳ, /. репейникъ. 
Іарвіо, бпш, /. [ІаЬог] наклоненіе, па¬ 
деніе. 

Іарво, 1. [ІаЬог] угрожать паденіемъ, 
шататься, падать. 

Іарвия, рагіср. гл. ІаЬог. 
І&рвив, из, т. [ІаЬог] 1) скользеніе, 

движеніе, гоіагиш; 1. Яатіпит, тече¬ 
ніе р.; 1. ѵоіасгит, полетъ птицъ; 1. 
тііів (о вьющемся виноградѣ); 2) дви • 
женіе внизъ — паденіе, визііпеге эе 
а Іарзи, удержаться отъ паденія; 
Ь) ігор. заблужденіе, погрѣшность, 
ошибка. 

Іафіѳаг, агів, п. Филенчатый потолокъ, 
штучный потолокъ. 

Іодиѳ&іив, аф. [Іадпеаг] имѣющій Фи¬ 

ленчатый, штучный потолокъ. 
Іадиёив, еі, т. 1) веревка съ петлею, 

отт. = петля; Ггап^еге диіат аііспі 
Іациео, удавить кого; 2) ігор. (обыкнов. 
ріиг.) сѣти, хитрости, козни. 

1. Іаг, йгіз, т. духъ-хранитель страны, 
дорогъ, особл. доиа: Іагев гигаіез, 
ѵіаіез, ботевіісі; часто аЪ80І Іагез, 
покровители дома; отт. ігор. а) домъ, 
жилище, аб Іагеш вііпт гетегіі, воз¬ 
вратиться домой; 1. раіегпиѳ, домъ 
отцовскій; Ъ) роеі. гнѣздо. 

2. Ь&г или Ь&гв, Ііз, т. почетный ти¬ 
тулъ у этрусковъ — князь. 

Ь&гоіив, родовое имя. 
Іагсіит — Іагібит. 
Ьагепіаііа, іит, п. празднество въ 

честь Аккн Ларенціи, см. Асса. 
Ь&гепМа, см. Аооа. 
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Іагдо и 1&Г&ІІ6Г, адѵ. [1аг#ив] 1) вдо¬ 
воль, много, обильно, 1&г$е соріове^ие; 
1. ЬаЬеге, аиГегге; 1. ровве=быть силь¬ 
нымъ; 2) щедро, 1. (Іоп&ге, рготіііеге. 

Іагвіог, 4. (крап. [І&гвив] 1) щедро да¬ 
вать, дарить, аіісиі аіщиіа; 2) давать 
много, дѣлать большіе подарки (съ 
цѣлью задобрить, подкупить) рагаге 
аіщиет 1аг#іипйо; 8) даровать—усту¬ 
пать, дозволять, аіісиі аіщиій, аіісиі, 
иі —. 

Іагвіѣав, Ііів, /. [Іагдив] 1) изобиліе, 
богатство; 2) щедрость. 

1аг&іІег, адѵ. = Іаг^е. 
Іаг^Шо, бпів, /. [Іаг^іог] 1) щедрое 

раздаваніе, щедрость, іп тііііев; Іаг- 
$іііопе Ьепеѵоіепііаш аіісіцив сопвес- 
іагі, стараться снискать чье распо¬ 
ложеніе большими подарками; Ь) под¬ 
купаніе, подкупъ, 1аг$ШопІБ аиярісіо; 
2) дарованіе, сіѵііаіів, права граждан¬ 
ства; 1. аедиііаіів, оказываніе спра¬ 
ведливости. 

1аг&іЮг» огіз, ш. [іагдіог] 1) щедрый 
раздаватель, даритель, ресипіае, ргае- 
Йас; 2) дѣлающій подарки съ цѣлью 
задобрить, подкупить, лиходатель, 1. 
ІгіЪиа ііііив, подкупившій ту трибу. 

І&гзіішіо, тіа, /. [Іаг^ив] щедрость. 
1&г&аѳ, аф. 1) обильный, многій, Іих, 

іпіЬег,1ас;ѵіао1агйіоге иіі, пить слиш¬ 
комъ много вина; 2) охотно даю¬ 
щій, щедрый, Ьото; роёі. іагдив орегй 
вий, рготіввів, неж&лѣющій трудовъ, 
обѣщаній; 8) роёі. богатый, 1аг#ив 
ориш; Гоііа 1аг#а еисо. 

Іагійиш, и (сопіг.) Іагйит, і, п. сви¬ 
нина, свиной жиръ. 

Ід&гіпит, і, п. городъ въ южн. Италіи; 
отт. Ьагіпаа, аіів, аф. и Ьагіпаіев, 
иго, т. жители г. Л. 

Ьагіѳза, ас, /. городъ въ Ѳессаліи, 
отт. Хіагівв&ѳив, аф. « виЬві. -в&еі, 
бгиш, или -ее две в, іит, т. жители г. 
Л.; 2} Ь. Сгешаьіе, другой городъ въ 
Ѳессаліи; 3) городъ въ Мизіи; 4) акро¬ 
поль г. Аргоса въ Арголидѣ. 

Ьагіив Іаоиа, озеро въ сѣверн. Италіи, 
нын. Ьа#о йі Сото. 

Іагіх, ісів, сотт. лиственница. 
Іагв, см. Іаг, Іагіів. 
Іагѵа, ае, /. 1) маска; 2) привидѣніе, 
домовой, мертвецъ. 

Іагѵ&іін, е, аф. [Іагѵа] похожій на при¬ 
видѣніе. 

Іаѳапит, і, п. сосудъ, горшокъ. 
І&воіѵіа, ае, /. [Іаасіѵиа] 1) веселость, 
рѣзвость, шалости, 1. еі гівив; 2) (въ 
дурномъ смыслѣ) необузданность, дер¬ 
зость, 1. таіейісепйі; Ъ) распутство, 
Іихигіа еі 1. 

Іаѳоіѵіо, 4. [іавсіѵив] 1) рѣзвиться, 

шалить; роёі. а&пив Іавсіѵіі йі#і, пры¬ 
гая удаляется; 2) выходить изъ пре¬ 
дѣловъ, не обуздываться. 

І&воіѵив, аф. 1) веселый, рѣзвый, ша¬ 
ловливый, раегі, раеііа, ѵегЬа; 2) {въ 
дурномъ смыслѣ) необузданный, дерз¬ 
кій, безстыдный, Ьото, ІіЬеІІі, рісіп* 
га; Ъ) слишкомъ роскошный, пыш¬ 
ный, огаііо. 

Імѳг, Йгі8, л. сокъ растенія Іавегріііош, 
асаФетиды. 

ІавегрШит, іі, ». см. Іавѳг. 
Іаввііийо, іпів, /. [Іаввив] усталость, 

утомленіе. 
Іанно, 1. [Іаввив] утомлять. 
Іаввйіив, аф. [аетіп. отъ Іаввив] не¬ 

много усталый, утомившійся. 
Іаввив, аф. усталый, утомленный. 
Шѳ, адѵ. [іаіив] 1) широко, просторно; 

Іоп^е Іа^ие, далеко во всѣ стороны, 
иногда — повсюду; роёі. рориіив Іаіе 
гех — р. Іаіе тертала; 2) пространно, 
Іаііиз Іск^иі. 

ІаіѳЬга, ае, /. [Іаіео] 1) скрытое, по¬ 
таенное мѣсто — убѣжище; ішреііе- 
ге аі^иет іп Іи&ат еі ІаіеЬгав, за¬ 
ставить кого бѣжать и мекать пот. 
м.; Ігор. ІаІеЬгае отпев вивріеіопшп, 
всѣ обстоятельства, въ которыхъ мо¬ 
жетъ скрываться поводъ къ подо¬ 
зрѣнію; 2) ігор. увертка, предлогъ, 
извиненіе, 4иаегеге ІаІеЬгат іпегііае, 
стараться извинить лѣность. 

ІаіеЪговив, аф. [ІаІеЬга] 1) имѣющій 
много потаенныхъ мѣстъ, предста¬ 
вляющій убѣжище во многихъ мѣ¬ 
стахъ, тіа 1.; 2) = со скважинами, 
скважистый, ритех 1 

Іаіѳпв, рагіер. гл. Іаіео; 2) аф. скры¬ 
тый, невидимый, саива. 

Іаіѳпіег, ад,г. [Іаіео] скрыто, втайнѣ. 
Іаіео, иі,—2. 1) быть скрытымъ, скры¬ 

ваться, укрываться, іаіеі ап^иів іп 
ЬѳгЪа; 1. іп раІийіЪив; 1. арий аііциеш; 
ігор. іііі Іаіеиі виЬ итЪга атіеіііае 
рориіі Еотапі (= внѣ опасности); Ь) 
жить уединенно, въ удаленіи отъ свѣ¬ 
та, ^ш Ьепе Іаіиіі, Ъепе тіхіі; 2) быть 
неизвѣстнымъ, саива те ІаІеЦ пркч. 
мнѣ неизвѣстна; йоіі Йипопів поп 1а- 
Іиеге Ггаігеш; ітрегв. Іаіеі, неизвѣ¬ 
стно. 

Іаіег, ёгів, т. кирпичъ; ргоѵегЬ. Іаѵаге 
Іаіегет = напрасно трудиться; 1. аи- 
гѳиа, слитокъ золота. 

Ь&іѳгапиѳ, Фамильное имя ^еніів Сіап- 
йіае, Вехііаѳ, Ріаиііае. 

Іаіѳгсйіив, и Іаіѳгіойіив, і, т. [детіп. 
отъ іаіег] кирпичъ. 

Іаіегіоіив, аф. [Іаіег] кирпичный, 
ши г ив; отт. Іаіегісіит, іі, п. кир¬ 
пичная стѣна. 
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Іаіѳгпа, или Іапіегпа, ае, /. Фонарь, 
дампа. 

Іаіѳгаагіив, іі, т. [Іаіегпа] носящій 
Фонарь, идущій съ Фонаремъ впе¬ 
реди. 

Іаіевсо,-8. [Іаіео] скрываться, 
прятаться. 

Іаіех, ісів, т. вдага, жидкость, особл. 
вода, вино. 

Ьаііаіів, Ьаііаг, Ьаііагів, ем. Ьа- 
іішп. 

ІаііЪйІит, і, п. [Іаіео] 1) потаенное 
мѣсто, убѣжшце; 2) логовище, нора. 

І&ііоіаѵіш, аф\ [Іаіив* сіатив] имѣю¬ 
щій широкую кайму пурпуроваго 
цвѣта. 

ІаііГипсІіит, іі, п. [Іаіиа-йикіиа] об¬ 
ширное помѣстье» 

Іаііпѳ, см, Ьаііит, 2. 
Ьаітіѳіиів, Ь&ііпііав, си. Ьаііит, 

8,4. 
Ьаііпив, аф. Ьаііпі, -ае, см. Ьа¬ 

ііит, Ь 
Ьаііпив, і, т. царь даврентскіб, при¬ 
нявшій Энея и выдавшій &а него 
свою дочь. 

Іаііо, бпів, /. [Гего]ѵ несеніе, принесе¬ 
ніе; 1. аахіііі, поданіе помощи; 1. 1е- 
^іа, предложеніе закона; 1. виіГгадіі, 
подаваніе голоса, право подавать го¬ 
лосъ. 

ІаіІіо, I» [Іаіео] скрываться, укры¬ 
ваться. 

Іаііійсіо, іаІ8,/. [Іаіив] 1) ширина; Ь) 
обширность, роввеввіопит; 2) ігор. 1. 

' тегЪогит, протяжное произношеніе. 
Ьаііит, іі, м. область средней Италіи 
между Этруріею и Кампаніею съ гл. 
г. Римомъ; отт. 1) Ьаііпив, аф. ла¬ 
тинскій, 1іл$иа, соіопіа; і’егіае Ьаііпае 
и аЬаоі. Ьаііпае, празднество союза 
лат. съ жертвоприношеніемъ Юпите¬ 
ру (Дирііег Ьаііагів или Ьаііаііа) на 
горѣ Албанской, отт. Ьаііаг, агіз, 
п. празднество въ честь Юпитера Л.; 
Ьаіші, огит, т. латинцы, обитатели 
Лаціума или пользовавшіеся правами 
латняцевъ ^иа Ьаііі, Ьаііпііаз); по- 
шеп Ьаііпшп = Ьаііпі; 2) Іаіше, а&ѵ. 
по латыни, 1. ^иі, всіге; часто = 
чистымъ латинскимъ языкомъ: НЪег 
Іаііпе зсгіріиа; Ігор. безъ обиняковъ, 
напрямикъ, откровенно: Іодпі 1.; 3) 
ЬаііпТіая, аіів, /. чистый лат. языкъ, 
или = ^ав Ьаііі,см. 1.; 4) Ьаіідіѳпвів, 
е, оф. = Ьаііпив. 

Ь&ітив, і, т. гора въ Карій, въ М. 
Азія; отт. Ьаітіив, аф. 

Ьаіо, из, или Ьаіопа, ае,/. дочь Фебы, 
мать Аполлона в Діаны; отт. 1) Ьа- 
іоів, і<Ыз, аф. /. къ Латонѣ относя¬ 
щійся, принадлежащій, или тЬеі. = 

дочь Латоны, Діана; 2) Ьаіоіив, Ьѳ- 
іоіив, Ьаіопіив, аф\ къ Латонѣ 
принадлежащій, къ Л. относящійся; 
Ьаіопіа, ае, = Ьіапа; Ьаіопіив, 
Ьаіоив = Ароііо; 3) Ьаіопі&ёпа, ае, 
сотт. дочь или сынъ Л., Аполлонъ 
или Діана. 

ЬаіоЪгіві, огит, т. галльское пленя 
на Рейнѣ. 

Ьаіоіа, ае,/. = Ьіапа, см. Ьаіо. 
Іаіотіаѳ, агит, /. = Іаиіитіае. . 
Ьаіопа, см. Ьаіо. 
Ьаіопіив, Ьаіопідопа, см. Ьаіо. 
Іаіог, бгів, т. [іего] 1) приносящій; 2) 
предлагающій, 1. Іедіз. 

Ьаіоив = Ьаіоіив, см. Ьаіо. 
Іаігаіог, огіз, т. [Іаіго] лаятель; ігор. 
крикунъ. 

Іаігаіив, ив, т. [Іаіго] лаяніе, л&Й. 
Іаігіпа, ае, /. отхожее мѣсто. 
1« Іаіго, Ь лаять; роёі. 1. аІЦабт, л. на 

кого; ігор. кричать, браниться. 
2. Іаіго, бпів, т. 1) разбойникъ; 2) роёі. 

охотникъ; 8) шахматная пѣшка. 
Іаігооіпішп, іі, п. [Іаіго] 1) разбой, 

грабежъ; Ь) Ігор. плутовство, козни, 
Гигііт еі рег Іаігосшіа; 2) разбой¬ 
ничья шайка, ишіз ех іапіо 1.; ѣ)роёі. 
(см. Іаіго, 8) шахматная игра. 

Іаігооіпог» 1. скроп. [Іаіго] разбойни¬ 
чать, грабить. 

Іаігипоиіагіив, аф. [Іаігипсиіиз, 2] 
шахматный, ІаЪиІа. 

Іаігипойіив, і, т. [сктіп. отъ Іаіго] 1) 
разбойникъ; 2) шахматная пѣшка. 

Іаіишіае, см. Іаиіитіае. 
Ь Іаіив, рагіср. іл. Гего. 
2. Іаіив, аф. 1) широкій, іовза ^шп^ие 

рейез Іаіа; сгезсеге іп Іаіит, ростн въ 
ширину; Ъ) обширный, гертшл, таге; 
2) ігор. пространный, подробный, ога- 
ііо, йізриіаііо; Ъ) ѵегЬа Іаіа, с. про¬ 
тяжно произнесенныя. 

8. Іаіив, ёгіз, п. 1) бокъ, <1о1ог Іаіегіа, 
боль въ боку; зиЬтіііеге Іаіив (іп Ъег- 
Ъа) = лечь; пои біасебегѳ а 1. аіісіциз, 
Ьаегѳге Іаіегі аіісфив, не отходить 
отъ кого; ^иі зипі а Іаісге ге^ів, 
окружающіе ц., приближенные — Ъ) 
= грудь, особл♦ лёгкія, йгтііаз Іаіе- 
гіз, здоровая, крѣпкая грудь; ѵосіз 
вопив, Іаіега, ѵігев; Ъопів ІаіегіЬоз; 
2) сторона, Флангъ, йехігит 1.; Швро- 
пеге е^иі^ев а<1 Іаіега; а Іаіеге, съ 
Фланга. 

ІаийаЪШв, е, аф. [ідийо] 1) похваль¬ 
ный, достойный похвалы; 2) = хоро¬ 
шій, прекрасный. 

1аи<1аЬШіѳг, айѵ. [ІапбаЬіІів] похваль¬ 
но, похвальнымъ обравомъ, хорошо. 

Іашіаііо, оніа, /. [Іаиіо] хваленіе, по¬ 
хвальное слово. 
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Іаийаіігия, аф\ [Іаибо] похвальный, 
хвалебный. 

І&ид&іог, бгів, т. хвалитель: а) отзы¬ 
вающійся о комъ съ похвалою; сви¬ 
дѣтельствующій въ пользу кого*л.; 
Ь) панегиристъ. 

1аис1&ігіх,Ісів,/. [Іаибо] хвалительинца. 
Іаийаіив, рагіср. и. Іаабо; 2) аф*. по¬ 
хвальный, достойный похвалы, ѵіг$о 
Іаибаііввіта. 

Іаийо, 1* [Іапв] 1) хвалить, восхвалять, 
аііциет, Іе^ет; 2) роёі. называть сча¬ 
стливымъ, а&гісоіат Іаибаі ^агіз ре- 
гійів; 3) называть, указывать, ссы¬ 
латься на —1. апсіогеш, іевіеш. 

Іаигѳа, см. Іаигѳин. 
Іаиге&Шя, вф*. [Іаагеа] украшенный 
лаврами; виЬві. Іаигеаіае = Шегае 
Іаигеаіае, извѣщеніе о побѣдѣ. 

Ьаигепіит, і, п. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. ЬаигепШшв, и (роёі ) Ьаигеп- 
ііив, аф.; Ьаигѳпіѳя, іит, т. жите¬ 
ли г. Л. 

Іаигѳоіа, ае, /. [йетіп. отъ Іапгеа] ла¬ 
вровая вѣточка. 

І&игеив, аф\ [Іаигив] лавровый; отт. 
виЪвІ. Іаагеа, ае, /. = а) [вс. агЬог] ла¬ 
вровое дерево; Ь) [$с. согопа] л. вѣ¬ 
нокъ. 

Іаигіоопшв, аф. [Іаигив-сота] покры¬ 
тый лаврами. 

1аигі&ѳг, Йга, бгиш, аф*. [Іаигив* ^его] 
украшенный лаврами. 

Іаигив, і, (рѣдко ив), /. 1) лавровое де¬ 
рево, лавръ; 2) = лавровый вѣнокъ; 
Ітор. побѣда, тріумфъ. 

Іаив, бів, /. 1) хвала, похвала, аійсеге 
аіщиеіп Іаибе, хвалить кого; виштіѳ 
ІаибіЪиз аіщиеш Гегге, еЙегге, пре¬ 
возносить кого похвалами; Ьос ііЪі 
1аи(іі баіиг (бисііиг, ѵегіНиг) это тебѣ 
вмѣняется въ похвалу, тебя хвалятъ 
за это; Іаибет іегге, ЬаЬеге, заслу¬ 
жить похвалу; ЬаЬеге І&ибеа бе аіі- 
дио, хвалить кого; Іаибеа ГипеЬгев, 
виргетае = вадгробное слово, пане¬ 
гирикъ; 2) ітор. заслуга, подвигъ, 
ЬеШсае Іаибев; $1огіа іііагиш Іаибит; 
роёі. (Іісеге Іаибев аіісфив, воспѣвать 
ЧЬИ ПОДВИГИ. 

Іаиіе, аЛѵ. [Іаиіпв] прекрасно, пышно, 
великолѣпно. 

Іаиііа, бгит, п. содержаніе на счетъ 
государства (особа. столъ и квартира 
посламъ и знатнымъ иностранцамъ) 
Іаиііа ргаеЬеге Іедаіів. 

ІаиШіа, ае,/. [Іаиіия] роскошь, велико¬ 
лѣпіе. 

І&иійті&е, (Іаійтіае, Іаібтіае) Згит, 
/. 1) темница въ Сиракузахъ, высѣ¬ 
ченная въ каменной скалѣ; 2) тем¬ 
ница въ Римѣ. 

Іаиіия, рагіср. и. Іаѵо; 2) оф\ прекрас¬ 
ный, роскошный, впреііех, соепа, ѵі- 
па; Ъ) важный, внатный, виачнтель- 
ный, певогіит, сіѵіив, раігітошшп. 

Іаѵаогит, і, п. [Іаѵо] комната съ ван¬ 
ною, баня. 

Іаѵаііо, бпів, /. [Іаѵо] 1) мытье, ку¬ 
панье; 2) ванна. 

Ьатегпа, ае, /. богиня прибыли. 
Ьаѵѳгпіит, іі, п. мѣстечко вгь Лаціу¬ 
мѣ. 

Ьатіоі, огшп, т. см. ЬаЫоі. 
Ьаѵша, ае, /. дочь царя Латина, су¬ 

пруга Энея. 
Ьатіпіиш, іі, ». городъ въ Лаціумѣ, 

основавный Энеемъ; отт. Ьауіпіия, 
и Ьауіпив, аф. 

Іато, Іаѵі, Іаиіиш идм Ібіиш и Іаѵііит/ 
1. (Іаѵо, ёге, роёі.) 1) мыть, гоапиі, 
ѵиНит; (гор. а) орошать, омывать, 
Яитеп 1. Іосат; і. ѵиііит Іасгішів, за¬ 
ливаться слезами; Ь) роёі. смывать, 
удалять, 1. таіа ѵіпо; 2) Іаѵаге = 1а- 
ѵагі, мыться, купаться, Іаѵаге іп 6а- 
шіліЬив. 

Іахатѳпішп, і, п. [Іаѵо] ослабленіе, 
облегченіе; піѣіі Іахатепіі ЬояІіЬиз 
бебіі, не давалъ отдыха н. 

Іахе, обе. [Іахив] 1) просторно, ЬаЪііа- 
ге; Ъ) не туго, ѵіасіге аіциет; 2) Ігор. 
непринужденно, вольно, ѵіѵеге; Ъ) ма¬ 
ло по-малу, исподоволь, Іахіав гет са- 
гагі ѵоіо. 

І&хііав, Йіів, /. [Іахиѳ] просторность, 
просторъ. 

Іахо, 1. 1) расширять, раздвигать, рас¬ 
тягивать, 1. асіет, тапіраіоз; савіо- 
бі&е Іахаіае, караулы, разставленные 
далеко одинъ отъ другого; Ъ) про¬ 
длить, іетрпа, песезвііаіет; 2) осла¬ 
блять, сауск&ть, агсит, ЬаЪепав; 1. 
ѵіпсиіа геі аііссуиа, развязать что; Ь 
сіаивіга, отпереть —; 8) Ігор. уба¬ 
влять, уменьшать, облегчать, 1. І&Ьо- 
гет, сигат; Іахаіиг ѵів тогЪі; 1. апі- 
тит аіісфив = развлекать кого; и 
іпіг. ашюпа Іаіаѵегаі, цѣна на хлѣбъ 
понизилась; Ь) доставлять отдыхъ, 
освобождать, аІЦпет аііяиа ге, огь 
чего-либо: 1. аі^иет ІаЪогіЪпз, тоіе- 
8ІІІ8. 

Іахив, аф*. 1) просторный, ботав, Іл&а; 
Ъ) (о времени) долгій, іетрав; Іахпт 
(ІІет баге, отсрочить на долгое вре¬ 
мя; 2) не тугой, ІипІ8, ЬаЪепае; агсаа 
1., не туго натянутый лукъ; ігор. ші- 
1і!ев Іахіоге ітрегіо ЬаЬеге, не строго 
держать солдатъ; ашюпа 1., низкая 
цѣна на хлѣбъ; 8) роёі. отворенный, 
уахша. 

Іеа, ае, /. роёі. = Іеаепа. 
Іѳаѳпа, ае,/. львица. 
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Ьѳ&гоЬш, і, т. сынъ Аѳананта, уби¬ 
тый своимъ отцомъ въ помѣшатель¬ 
ствѣ ума; отт. Ье&гоЬёив, аф. 

ЬвЪ&<іі&, ае, /. горохъ въ Віотін. 
ЬѳЬейив, і, /. городъ въ Іоніи. 
ІѳЬеа, біів, ж. котелъ, тазъ. 
ЬѳоЬ&ешп, і, п. городъ при Коринѳ¬ 

скомъ заливѣ. 
Іеоііоа, ае, /. 1) носилки, портшезъ; 

2) погребальные носилки. 
ІѳоІІо&гіия, іі, т. [Іесііса] носильщикъ. 

Іѳоііойіа, ае, /. Летіп. отъ Іесііса. 
Іѳоііо, ошв, /. 1) (1ё$о, 2) избраніе, ^п- 

(іісшп; 2) (Іб^о, 8) чтеніе, НЬгогпт; 1. 
вепаіив, чтеніе именъ сенаторовъ. 

Іеоіівіегхііщп, іі, п. [Іесіив-віегпо] 
жертвоприношеніе: помѣщеніе идо¬ 
ловъ на подушкахъ, уставленныхъ 
яствами. 

ІееШо, І- {Іб&о] 1) (рлдмо) собирать; 
2) (чаще) часто читать, внимательно 
читать, ІіЪгов аіісщив. 

Іѳоііипсйіа, ае, /. [йстіп. отъ Іесііо] 
небольшое чтеніе. 

Ібоѣог, бгів, т. (1е#о] читатель. 
Іѳоѣйіш, і, т. [йстіп. отъ Іесіив] 1) по¬ 

стелька, кушетка; 2)соФа въ столовой. 
1* Іѳоѣив, і, т. 1) постель, ложе; 2) софа 
ВЪ СТОЛОВОЙ. 

2. Іѳоѣиа, рагіср. и. Іё^о; 2) аф. из¬ 
бранный, отличный, ѵіпшп, 11І0Г. 

Ьейа, ае, или Ьѳде, ез,/. супруга спар¬ 
танскаго царя Тиндара, мать Кастора 
и Поллукса, Елены и Клитемнестры; 
отт. Ііѳйаеиа, аф. ро#.=спартан- 
скій; <1іі Ьесіаеі •= Савіог еі Роііих. 

Іев&ѣіо, 0ПІ8, /. [13&0І 1) посольство, 
должность посла, зав Іе^аііопів; вивсі- 
реге Іедаііопет, принять на себя —; 
1е$аііопет агітіпівігаге, исаравлять 
должность посла, быть посломъ; 1е- 
#аІіо НЪега = отпускъ съ прехоста- 
влеиіехъ правъ, которыми пользова¬ 
лись послы (дав. сенаторамъ, отпра¬ 
влявшимся въ провинцію по своимъ 
собственнымъ дѣламъ); Ъ) порученіе 
данное послу, или отвѣтъ, данный по¬ 
слу*. гешідсіаге Іе^аііопет, геіегге 1.; 
с) = послы, Іе^аіюпет тіііеге; Сае- 
ваг іііаа Іе^аііопев а<і ее геѵегіі іив- 
віі; 2) должность легата, оЪіге 1е$а- 
Ііопет, исправлять должность л.; см. 
1е#&1ив, 2. 

Іѳдоіог, бгів, ж. [1ё$о] завѣщатель. 
Іев&ѣогіов, аф. [Іе^аіив, 2] къ легату 

относящійся, принадлежащій. 
Іе&аѣат, і, п. [1е$о, аге, 8] назначен¬ 

ное завѣщаніемъ, отказавное по ду¬ 
ховной. 

Іѳв&бия, і, т. [Іе&о, аге] 1) посолъ, 1е- 
&аІов тіііеге; 2) легатъ, помощникъ 
главнокомандующаго, Іеваішп евве 

аііспі, быть легатомъ у кого; Ь) (во 
времена имперіи) намѣстникъ въ им¬ 
ператорской провинціи. 

ІедоГег, 4га, ёгит, аф. [Іех-Гего] даю¬ 
щій законы, законодательный. 

Іѳ&іо, [бпів] /. [1ё$о. еге] 1) легіонъ: 
первоначально РООО пѣхотинцевъ и 
800 всадниковъ, впослѣдствіи отъ 
4200 до «ООО члвъ; 2) = войско (роёі.). 

Іѳзіопагіив, аф. [1е#іо] легіонный, къ 
легіону принадлежащій. 

ІѲвШтѳ, ад,ѵ. [Іедііітив] законно, со¬ 
гласно съ законами, какъ слѣдуетъ. 

ІевМттш, оф. [Іеі] 1) согласный съ 
законами, законный, роіеяіав, соп]'их, 
роепа; отт. виЬві. Іе^іііта, бгит, п. 
законные обряды, узаконенныя пра¬ 
вила; 2) надлежащій, должный, при¬ 
личный, пишете, вопив. 

Іѳвіипойіа, ае, /. [сіетіп. отъ 1е#іо] 
небольшой легіонъ. 

1. Іёво, 1ё#і, Іесіит, 8. 1) собирать, на¬ 
бирать, овва, Яогеа; ігор. 1. ѵевіідіа, 
аіісфив, идти по чьимъ слѣдамъ; 
роН. 1. йіа, намотать нитку, прядь; 
1. ѵеіа, подобрать, подвязать паруса; 
1. вегтопет аіісфив, подслушать чей 
разговоръ; Ь) (по частямъ, мало-по¬ 
малу) проходить, ѳаііаа, таге; 1. огат 
Иаііае, плыть вдоль берега Италіи; 
2) вы-избирать, 1. іисіісев, тііііев, аіі- 
циет іи вепаіит, іи раігез; 8) читать, 
1. НЬгиш, роёіав; 1. вепаіит, прочи¬ 
тать списокъ сенаторскій; ргіпсерв іп 
вепаіи 1есШ8=первый въ спискѣ се¬ 
наторовъ. 

2. Иёдо, 1. 1) посылать, отправлять по¬ 
сломъ, 1. аііциов Котат а<і вепаіит; 
2) дѣлать легатомъ (см. Іедаіив, 2), 1е- 
$аге аІЦиет Ротре^о; 1. віѣі аІЦиет; 
3) завѣщать, отказывать по духов¬ 
ной, 1. аіісиі ресипіаш; 1. аііспі аіі- 
диі<1 а Шіо, отказать кому что по ду¬ 
ховной съ тѣмъ, чтобъ назначенное 
въ духовной оиъ получилъ отъ сына, 
наслѣдника. 

Іѳ&иіѳ^ив, і, т. [Іех] стряпчій- педантъ. 
Іѳ^йшеп, Тпів, п. стручковый плодъ, 
шелушный плодъ, особл. горохъ, 
бобы. 

ІіѲІёдо8» ит, т. пеласгнческое племя 
въ М. Азіи и Греціи; отт. Ьѳіѳ^ѳі- 
ив, аф. и ЬбІѳзѳІв, ісіів, аф. /. д. 

Ьѳт&ппив, (Іасив) озеро въ Гельвеціи, 
нын. Женевское оз. 

ІѳтЬипойІов, і, т. см. Іѳпипстіиа. 
ІѳтЬив, і, т. яхта, чёлнъ. 
Ьѳтпіаа, Ьѳтпіив, см. Ьѳтпов. 
Ііѳтпіооіа, ае, т. [Ъетпоа-соіо] жи¬ 

тель о-ва Лемноса = Ѵиісапив. 
ІѳтпІвоаѣив, аф. украшенный лента¬ 
ми, см. ІепшівоІ. 
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Іѳтпіяоі, б гит, іл. ленты, которыми 
украшали побѣдные вѣнки, трофеи; 
впослѣдствіи серебряныя или золо¬ 
тыя бляхи. 

Ьѳтпов, і, /. островъ на Эгейскомъ 
морѣ, по преданію — мѣстопребыва¬ 
ніе Вулкана; отт. 1) ііѲшпіі, бгиш, 
т. жители о-ва Л.; 2) Ъетпіаоиа, 
Ьѳтпіив, аф. раіег Ь. = Уаісапив; 
8) Ьѳтпі&в, Ш,/. женщина лемн.; 
даі. ріиг. дгаес. Ъѳтпіаві. 

Ьѳтоѵіоѳв» пт, /. племя въ Аквита¬ 
ніи, на югѣ Галліи. 

Ьѳтйгев, пт, т. души усопшихъ; въ 
честь ихъ празднество Ьѳтигіа, 
бгиш, п. 

Іѳпа, ае,/. сводница, прниашцица. 
Ьѳпаеив, аф. къ Вакху относящійся; 

Іаіісев Ь. = вино. 
Іѳпѳ, айѵ. роёі. = Іепііег. 
Іѳпітѳп, іпів, п. и Іѳпітѳпіит, і, п. 

[Іепіо] смягченіе, облегчительное 
средство, успокоеніе. 

Іѳпітѳпіит, і, п. см. Іѳпітѳп. 
Іепіо, 4. смягчать, облегчать, успокои- 

вать. 
Іепів, е, аф*. 1) мягкій, нѣжный, тихій, 

ѵох, ѵепіиз, тоіив; ѵепепит 1. ядъ, 
медленно дѣйствующій; 1. Га8іі#іііт, 
холмъ, скатъ котораго некрутъ, лег¬ 
кое возвышеніе; 2) тихій, кроткій, 
нестрогій, іи&ешит, ѵегЪа; 1. іп аіі- 
^иеш. 

Іѳпііав, 5іів, /. [Іепів] 1) мягкость, ти- 
ф хость, умѣренность; 1. йишіпів, тихое 
теченіе рѣки; 2) кротость, нестро¬ 
гость. 

Іепііег, адю [Іепів] 1) умѣренно, ме¬ 
дленно; 2) кротко, спокойно. 

Іѳпіішіо, Іпів, /. [Іепів] мягкость, кро¬ 
тость. 

ІіѲпіит иди Ьеппіит, іі,п. мѣстечко 
въ Лузитаніи. 

Іѳпо, бпів, т. сводникъ, посредникъ, 
(іп ге шаіа). 

Іѳпооіпіит, іі, п. [Іепо] 1) сводниче¬ 
ство; 1. Гасеге, сводничать; 2) ігор. 
приманка, прикраса. 

Іѳпоеіпог, йероп. 1. [Іепо] сводничать; 
ігор. а) льстить, угодничать, аіісиі; Ъ) 
содѣйствовать — увеличивать, 1. іегі- 
іаіі агіе. 

Іепопіив, аф. [Іепо] сводническій. 
Іепв, іів,/. чечевица. 
Іѳпіѳ, аЛѵ. [Іепіив] 1) медленно; 2) спо¬ 

койно, хладнокровно; разсудитель¬ 
но 

Іѳпіевоо,-8. [Іепіив] дѣлаться 
мягкимъ, гибкимъ; ігор. смягчать¬ 
ся — уменьшаться, сигае Іѳпіевсипі. 

Іопіі&іповив, аф. [1епіі#о] веснушко- 
ватыЙ, въ веснушкахъ. 

Іепііяо, іпів, /. [Іепв] 1) чечевицеоб¬ 
разное пятно; 2) веснушка. 

Іѳпіівоі&г, бга, бгиш, аф. [Іепіівсиз- 
Іего] мастичныя деревья производя¬ 
щій. 

ІѳпіІвоив, і,/. и -вешп, і, *. мастичное 
(фисташковое) дерево. 

Іѳпіііийо, іпів, /. [Іепіив] 1) медлен¬ 
ность; 2) вялость, равнодушіе, нечув¬ 
ствительность, отпіпо поп ігавсі іп- 
іегбит еві Іепііішіішв, (есть при¬ 
знакъ —). 

Іепіо, 1* [Іепіив] гнуть, изгибать; роеі. 
1. гетов = грести. 

Ьѳпіиіііав, йіів,/. древность рода Фа¬ 

миліи Лентуловъ, см. Ъепіиіив. 
Іѳпійіив, аф. [йетіги отъ Іепіив] нѣ¬ 

сколько медленный; ігор. тугой, оеобл. 
на расплату. 

Іаѳпіиіив, і, т. Фамильное имя депііи 
Согпеііае. 

Іепіив, аф. 1) гибкій, мягкій, уітеп, 
гаті ваіісів, га^іх; Ь) липкій, вязкій, 
ріх, $1иіеп; 2) ігор. медленный, вя¬ 
лый, і?пів, авіпив; 1. іп <1ісеп<1о; &т- 
пів 1. тихая рѣка; роёі. тагтог 1. = 
таге 1., тихое, неподвижное море; Ь) 
продолжительный, долгій, атог, тііі- 
ііа, іаебіит; зрев 1., не скоро испол¬ 
няющаяся надежда; с) спокойный, 
равнодушный, хладнокровный, ра- 
ііепз еі Іепіив; еввѳ Іетит іп гіоіоге 
ѳио; ресіога Іепіа. 

Іѳпипойіиа, і, т. [ѳм. ІетЬипсиІив, 
сіетіп. отъ ІетЬив] небольшая яхта, 
чёлнъ. 

Іѳо, бпів, т. левъ. 
Ьеооогіоп, іі, п. храмъ въ Аѳинахъ, 

сооруженный въ честь дочерей Лео* 
са (Ъеопіібев), принесшихъ себя на 
жертву отечеству. 

Ііѳопаііоит, і, я. = Ьѳооогіоги 
Ьеопісі&8, ае, т. царь спарта^кій, 
прославившійся геройскою защитою 
Ѳермопилъ въ 480 г. до Р. X. 

Іеопіпив, аф. львиный. 
Ьѳопіійее, иш, /. см. Ьѳооогіоп. 
Ьеопііпі, бгиш, т. городъ на восточн. 

берегу Сициліи; отт. Ъеоп&пиа, 
аф. и 8иЪ»і. -ііпі, бгиш, ж, жители 
г. Л. 

Іѳрісіе, шіѵ. [1ѳрі(1аз] 1) мило, безпо¬ 
добно; 2) остроумно, вабавно. 

ІѳрМив, аф. [Іерог] 1) милый, безпо¬ 
добный; 2) остроумный, забавный. 

ІіѲрійив, Фамильное имя $епіів Аеті- 
Пае. 

Ьѳропііі, бгиш, т. племя въ сѣверн. 
Италіи. 

Хорог, или Іеров, бгів, т. пріятность, 
прелесть, веселость. 

Іѳрогіпив, аф. [Іерив] заячій. 
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Херов» см. Хорог. 
Ъѳріів» ія, /. 1) названіе двухъ горо¬ 
довъ въ Африкѣ: Ь. та^ог (та$па) и 
Ь. тіпог (р&гта); отт. а) Ьѳрііопв, и 
Ъѳрііішв, аф.; Ь) ЬерШвпі» бгшп, 
т. жители г. Л.; 2) городъ въ Испа¬ 
ніи. 

Херш, бгіэ, т. заяцъ. 
Іѳровойіив» і, т. [бетю. отъ Іерая] 

эайчнкъ. 
Ьегпа» ае, и Ьѳгпѳ, ея, /. озеро и го¬ 
родъ близъ Аргоса, въ Пелопоннезѣ; 
отт. Ьѳгпаѳоя, аф. 

ЪевЪов, і, /. островъ на Эгейскомъ мо¬ 
рѣ; опт. а) ІдеЪі&оав, ЬевЫшц и 
ЬѳвЪош», аф; сіѵів ЬевЪіия = А1- 
саеив; ѵаіеа ЪеяЪіа = ЗаррЬо; Ь) Тлев- 
Ъі&8, &бія, /. и ЬевЪів, і(1ів, /. оф. и 
8иЬяі. 

Іеввив, асе. Іеяяаш, (проч. пад.неѳстрѣч.) 
плачъ, рыданіе на похоронахъ. 

ІлевЪгу&опо&і см. Ьаѳвігувопѳв. 
ІеШів, е, аф. [Іеіит] смертельный, 

смертоносный, ѵиіпая, епяія. 
ЬѳіЬаеин, см. ЬѳІЬѳ. 
ХѳіЬ&Хів, с, аф. см. Іеі&Хів. 
ХеШ&гзіа, ае, /. летаргія, сонная бо¬ 

лѣзнь, спячка. 
ІеШаедхоив, аф. одержимый сонною 

болѣзнію. 
ХеІЬагвш, і, т. = ІеіЬаг^іа. 
ІівіЬе, ев, /. рѣка въ подземномъ цар¬ 

ствѣ; тѣни умершихъ должны были 
пить изъ нея, чтобы забыть все про¬ 
шедшее; отт. ЬѳШаешц аф. = а) 
къ подземному царству принадлежа¬ 
щій, подземный, гаіія Ь., чёлнъ Ха- 
рова; аЪшшреге ѵіпсиіа Ь. аіісиі, воз¬ 
вратить жизнь кому; Ь) усыпитель¬ 
ный, причиняющій забвеніе, яисоя, 
во пиша. 

ХеііГѳг, ёга, бгшп, аф. [Іеіит-Гего] 
смертоносный, смертельный. 

ІѲІо, X» [Іеіиш] умерщвлять. 
Ъеіо, Ьѳіоів, — Ь&іо, ТлъЬоів. 
Ьѳи>1а = Ьаіоіа. 
Іеіит, і, п. 1) смерть, Іеіо баге аіі- 

цпет, умертвить кого; Іеіо аШсі, 
быть убитымъ; 2) погибель, аіщиіб Іеіо 
егіреге, спасти отъ погибели. 

Ьбиоайіа, ае, или Ьѳио&в, ібія, /. 
островъ на Іоническомъ морѣ; отт. 
а) Ьеиоайіив, аф.; Ъ) ЬѳиекШ, 
бгит, т. жители острова Л. 

Ьеиоав, абія, /. 1) = Ьѳаоасііа; 2) = 
Ьеиоаіав. 

Іѳиоаврів, ібія, оф. бѣлымъ щитомъ 
вооруженный. 

Іібаоаіав, или -іея, ае, т. мысъ остро¬ 
ва Лѳвкадіи. 

Іібиоі» бгит, племя въ Галліи бельгій¬ 
ской. 

Ьѳиоіррив, і, т. 1) отецъ Фебы и Ги- 
леры, похищенныхъ Касторомъ и 
Поллуксомъ; отт. Ьѳиоіррів, ібія, /. 
дочь Л.; 2) греческій философъ, уче¬ 
никъ Зенона. 

Ьеиоорѳіга, ае, /. мысъ на югѣ Ита¬ 
ліи. 

ЬеиоорЬгупа, ае,/. прозвище Діаны. 
ЪѳиоовугІ» бгит, т. племя въ Каппа¬ 
докіи. 

ЬеиооШеа» ае, (-іЪеб, ея), /. прозваніе 
Иво, по превращеніи ея въ морскую 
НИНФу, см. Іпо. 

ЬеиодШоѳ, ев, /. дочь вавилонскаго 
царя Орхама и Эвриномы. 

ІіѲиоіга, бгит, м. мѣстечко въ Віотів; 
отт, Ьѳиоігіоив, аф. 

Ьеѵаоі» бгит, т. племя въ Галліи бель¬ 
гійской. 

Іег&тѳп, шів, п. облегчительное сред¬ 
ство, облегченіе. 

Хѳѵ&тѳпіит, і, п. = Іеѵатеп. 
Хѳѵ&ііо, опія, /. [Іеѵо] облегченіе, 

уменьшеніе. 
Іѳѵіойіив, аф. [йетіп. отъ Іеѵія] ле¬ 

гонькій; ігор. пустой, легкомыслен¬ 
ный. 

ХѳѵМѳсшів» е, аф. [Іеѵія] незначитель¬ 
ный, ничтожный. 

Хёѵідо, 1. [Ібѵіѳ] дѣлать гладкимъ. 
Іѳѵі-рев, ббія, оф. легконогій. 
1* Іётів, е, оф. 1) гладкій, Іоси*, согрия- 

сиіа; 6)=безволосый, сгига, ога; ^и- 
ѵепіия 1. (безбородый); яепех 1., лы¬ 
сый с.; 2) ігор. молодой, нѣжный, 
ресіпя, Ьишегі, Ггопя; Ь) щегольски- 
одѣтый, красивый, ѵіг; с) (о рѣчи) 
плавный, огаііо, ѵох. 

2. Іёѵів» е, аф. 1) легкій, нетяжелый, 
ропбия; 1. аппаіига, легкое вооруже¬ 
ніе или со пег. = легковооруженные; 
ігор. 1. зотпив, яігерііив, гергеЬепяіо 
(легкій); Ь) проворный, скорый, лов¬ 
кій, сигяия, сегѵия, яаііия, роііех; 2) 
ігор. легкій — нетрудвыЙ, ^иоб Іеѵів- 
вітит тібеЪаіиг; Ъ) маловажный, не¬ 
значительный, саива, регіеиіиш, боіог, 
ргоеііиш; іп Іеѵі ЪаЪеге, считать без¬ 
дѣлицею; с) легкомысленный, непо¬ 
стоянный, ненадежный, Ьото, аисіог, 
атіеіііа; I. ас Гаііах. 

И Хёѵіѣ&в, аіія,/. [Ібѵія] гладкость; ігор. 
плавность, і. огаііопія. 

2. Хёѵііав, аіія, /. [Іёѵія] 1) легкость, 
аппогит, яа$і11ае, согрогит; Ь) про¬ 
ворство, скорость, 1. ѵоіисгів; 2) ігор. 
вѣтренность, легкомысліе, Ьотідія, 
апіті; іпсопвіапііа еі Іеѵііав; Ь) не¬ 
основательность, ничтожность, одно¬ 
сторонность, оріпіопів, ]ибісіогиш; с) 
мелочь, шутка, Ісѵііаіея атаіогіае, со- 
тісае. 
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ІѳѵІіег, айѵ. [Ібѵів] легко, слегка, не¬ 
много. 

I» Ібѵо, 1* [Ібѵів] дѣлать гладкимъ, по¬ 
лировать. 

2. Іѳѵо, 1. [Ібѵія] 1) облегчать, аіісиі 
аііциіб; ігор. уменьшать, смягчать, 
ослаблять, теіиш, сигат, ѵіт тогЬі, 
й<1ет, ііуигіав, аисіогііаіет; 1. аііциет 
аііциа ге = избавить кого огь чего: 
1. аііцпет опеге, теіи, Ггаігет аеге 
аііепо (отъ долговъ); отт. = а) да¬ 
вать отдыхъ — подкрѣплять, агта 
сіеропеге еі Іеѵаге согрога; 1. тетЬга, 
агіиз Геввов; 1. аііциет аихіііо = по¬ 
могать кому; Ь) утѣшать, радовать, 
ше Іеѵагаі (ипв абѵепіив; Іеѵагі Іисіп 
аіісіуив; с) снимать, 1. ѵіпспіа (тапі- 
сав) аіісиі, снять съ кого оковы; 2) 
поднимать, агта аирег сарііе; 1. ее, 
Іеѵагі, подниматься, встать; 1. тетЬга 
сиЬіІо, облокотиться, 1. вѳ аіів. взле¬ 
тѣть; Ь) 1. ісішп, (подхватить) отвести, 
отразить ударъ. 

Іѳх, Здіе, /. 1) законъ, 1езев баге, соп- 
віііиегѳ; Іе^еш Гегге (го^аге) предло¬ 
жить з.; Іе^еш регГегге, достигнуть 
утвержденія предложеннаго закона; 
іе&ет ассіреге (всівсеге, ^иЬеге) при¬ 
нять з., утвердить в.; 1е#е а#еге, по¬ 
ступать по законамъ, производить 
дѣло законнымъ порядкомъ; 2) = 
правило, огаііопеш іогтаге аб 1.; 1е- 
Зет віЬі ві&іиеге; віпѳ Іезе, безъ со¬ 
блюденія правилъ, безъ всякаго по- 
ядка; Ь) условіе, Іе^ев Гоебегів; рах 
аіа іп Ьав Іезез, Ьів ІезіЪпв, на слѣ¬ 

дующихъ условіяхъ. 
Іѳхів, ів, /. сково (сл. хреч). 
ЬѳхоЬіі, или ЬѳхоѵІІ, бгпт, т. племя 

въ Галліи, при устьѣ Сены. 
НЪ&тѳп, шів, п. роеі. = НЪатеп- 

(ат. 
ІІЪ&тѳпІит, і, п. [ПЬо] 1) возліяніе, 
жертва; 2) первый опытъ, п. плодъ, об¬ 
разчикъ, ІіЬатепіа іп$ешіагпт агііат; 
Ь) роёі. ІіЬатепіа іатае сагреге=по- 
вредить репутаціи. 

ІІЪЗДІо, опів, / [ІіЬо] возлнвавіе въ 
жертву; приношеніе въ жертву. 

ІІЬѳПа, ае,/. 1) мелкая серебряная мо¬ 
нета — Ѵю ^епагіі; Ьегев ех 1. =г Ье- 
гев ѳх авве, см. ав; 2) въ поговоркахъ^ 
полушка, бездѣлица, есциів еі ипат 
1. (І&Ъіі? &(і ІіЬеІІат, до полушки. 

ІІЬѳІІив, і, т. [йетіп. отъ НЬег] 1) 
книжка, книжечка; Ъ) небольшое со¬ 
чиненіе; 2) ваписка, письмо, объявле¬ 
ніе. 

ІІЪѳпв или ІаЪепв, Іів, лф*. [ІіЪеі] охот¬ 
но, съ удовольствіемъ дѣлаюшій, го¬ 
товый; апіто ІіЬепІіавіто = весьма 
охотно. 

ІіЪѳпіѳг, адѵ. [НЬспв] охотно, съ удо¬ 
вольствіемъ. 

ІііЪѳпіІпа, или ЬиЪеіШпа, ае,/. про¬ 
звище Венеры. 

1. ІІЬег, Ьгі, ж. 1) лыко; 2) книга, со¬ 
чиненіе, письмо, списокъ. 

2. ЫЪѳг, бгі, т. = ВассЬия; роёі. = ѵі- 
пит. 

8. ИЬѳг, бга, бгит, аф. 1) свободный — 
вольный, независимый, ничѣмъ не¬ 
связанный, неограниченный, зегѵі аі- 
цпе ІіЬегі; азгі 1., свободныя отъ по¬ 
датей; Ъопа ІіЬега или гее Іатіііагів 1., 
имѣніе безъ долговъ; НЬег (аЬ) зіі- 
циа ге, свободный отъ чего: НЬег си- 
гй, теій; ІіЬегит еаі тіЬі, въ моей 
власти, зависятъ отъ меня; Гоешіэ 1., 
проценты, неограниченные закономъ; 
тапбаіа ІіЬега— полномочіе; циаеаііо 
1., общій вопросъ; роН. 103а, ѵеьіів 
1. = 103а уігііів, см. ЬіЬег&Ііа; 2) = 
благородный, прямодушный, откро¬ 
венный, Ьото, апітпв; Ь) вольный, 
необузданный, распутный, абоіевсепа; 
ІіЬега іигЬа Іепшіепіогшп. 

ЬіЪѳга, ае,/. 1)=Рговегріпа, дочь Це¬ 
реры; 2) = Агіабпа, супруга Вакха, 
см. ЫЪѳг. 
ЫЪѳгаІіа, іпт, п. [ІлЬег] праздникъ 

въ честь Вакха; въ этотъ день воз¬ 
мужавшіе молодые люди въ первый 
разъ нвдѣвали іозаш ѵігііет. 

ПЬѳгаІіа, е, аф. [НЬег] 1) касающійся 
до свободы, сама, дѣло, тяжба; 2) 
ігор. достойный свободнаго человѣка, 
свободному человѣку приличный — 
благородный, &Пев, (Іосігіпа, тепз, 
ѵісіив; Ь) милостивый, вѣжливый, ѵег- 
Ьа, гевропвит, Ьото; с) щедрый, Ье- 
пейсиз еі 1.; ІіЬегаІів респпіае, нежа- 
лѣюіцій денегъ; б) достаточный, 
обильный, тісіив, ѵіаіісит. 

ІІЪѳгаШав, аіів, /. [ІіЬегаІів] собсте. 
образъ мыслей или образъ дѣйствія, 
приличный свободному, благородному 
человѣку; отт. а) радушіе, милость; 
b) чаще щедрость, щедрота. 

ІІЪѳгаШѳг, айѵ. [ІіЬегаІів] собсте. при¬ 
лично свободному, благородному че¬ 
ловѣку; отт. = а) благородно, при¬ 
лично, хорошо, ебпсаіив, егабііпв; Ъ) 
радушно, ласково, ассіреге аііциеш; 
c) щедро, обильно, іпвігисіив. 

НЬѳгаІіо, опів,/. [НЬего] освобожденіе. 
ІІЪѳгаіог, бгів, [НЬего] освободитель. 
ІіЬеге, адл. [НЬег] 1) свободно, неогра¬ 
ниченно, безпрепятственно, ѵіѵеге, 
тазагі, ацпагі; 2) прилично свободно¬ 
му человѣку, хорошо, ебас&ге; 3) пря¬ 
модушно, откровенно, біееге, ргойіе- 
гі; 4) роёі. щедро, обильно, ірва Іеі- 
Іпв опшіа НЬегіив ІегеЬ&і. 
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ІіЬёгі, бгшп, ж. дѣти; депіі.ріиг. часто 
ІіЪегит, ем. ІіЬегогит. 

НЪёго, 1. 1) освобождать, зегтшп; 1. 
АіЬепаа Іоіапцие Огаесіаш- отт. 1. 
ѣдет = исполнить обѣщаніе; 1. по- 
тіпа, заплатить долги; 1. ѵесіі#&1іа, 
уничтожить налоги; 1. ргошізза, объ¬ 
явить обѣщанія необязательными; 1. 
оЪзідіопет, снять осаду; Ь) освобо¬ 
дить отъ платежа податей, пошлинъ, 
1. Вуг&пііо*, а#гов, ешрогіа; 2) 1. аіі* 
диет гс аіциа и (рѣдко) геі аіісцдиз, 
освободить, избавить кого отъ чего: 
1. а1щпет еггоге, регіспіо, теШ; 1. аіі- 
дпет сгітіпе, сиірй, сложить съ кого 
вину; отт. 1. аіідпѳш = объявить ко¬ 
го невиновнымъ, оправдать кого. 

ІіЪегіа, ае,/. см. ІІЪегіив. 
НЪегіав, 5іів, /. [ІіЬег] 1) свобода, воль¬ 

ность, независимость, 1. сіѵіШів; де- 
Гепдеге ИЬегШет; (іаге аіісоі ІіЪегІа- 
іет; 1. Котапа = всѣ права’и пре¬ 
имущества, которыми пользовался 
римскій гражданинъ; 2) прямодушіе, 
смѣлость, ш^епіі; 8) рѣзвость, не¬ 
обузданность, пішіа 1. іп адоіезсепііа. 

ІіЬегііпиву аф. [ІіЬегІив] принадлежа¬ 
щій къ отпущеннымъ на волю, Ьошо, 
тиііег; чаще еиЪеі. -пив, і, ж. и -па, 
ае,/. вольноотпущенный, -ая. 

ИЬѳгіин, і, т. и *1а, ае,/. отпущенный 
| на волю, вольноотпущенникъ, -ница. 
ІіЪеі, или ІиЪеі, ІіЬніі (ІіЬііит еві) 2. 

гтрсге. угодно; тіѣі (ІіЬі еіс.) ІіЬеі, 
мнѣ угодно, желаю, хочу. 
ЫЬеіЬгшп, і, ». городъ въ Ѳессаліи 

съ источникомъ, посвященнымъ му¬ 
замъ; отт. ЫЪеіЬгіи, ідіз, /. аф, 
путрЬае Ь. — пшаае. 

ІІЪісііпове, айѵ. [1іЬідіпо8из] 1) подчи¬ 
няясь прихоти; 2) сладострастно, рас¬ 
путно. 

НЬідіпбвив, оф. [ІіЬідо] 1) покоряю¬ 
щійся прихоти, причудливый, свое¬ 
нравный; 2) (чаще) похотливый, сла¬ 
дострастный, распутный. 

1іЫ<іо, Іпіз, /. [ИЬеі] 1) охота, желаніе 
дотіпапді; п&Ьеге Шидіпеш іп ге 
аіідиа, находить въ чемъ удоволь¬ 
ствіе; Ъ) прихоть, произволъ, 1. ^ШІІ- 
сипц Ьос ровіішп езі іп ІіЬіЛіпе аііси- 
диз, это зависитъ отъ — ; Гасеге аіі- 
дпід ад ІіЬідіпет (ех ІіЪідіпе), какъ 
кому угодно; 2) страстное желаніе, 
страсть, сладострастіе, таіа 1.; ассеп- 
8П8 ІіЪідіпе; дотііаз ЪаЪеге ІіЪідіпез. 

ІіЪііа, бгшп, п. [ІіЬеі] желанія. 
ІдіЪіІіпа, ае, /. богиня похоронъ, въ 
храмѣ которой хранились вещи, не¬ 
обходимыя для похоронъ. 

ИЪо, 1* собсте. брать съ верху, немно¬ 
го; отт. 1) отвѣдывать — ѣсть, пить 

понемногу, десиг, рапет, роспіа Вас- 
сЫ; Ьгор. а) заимствовать, почерпать, 
1. аіідиід ех ѳсгірІогіЪив, ех опшіЪпз 
дізсірііпіз; Ь) дотрогнваться, прика¬ 
саться, 1. сіЬов ді&ііів, агепат реде; 
с) убавлять, уменьшать, ѵігез; 2) воз¬ 
ливать = приносить въ жертву, жер¬ 
твовать, ігидот Сегегі, Щга дііз; ігор. 
посвящать, аіісиі Іасгітаз. 

ІіЬга, ае, /. Фунтъ = 12 ипсіае; диае 
ІіЬгае ропдегіз; 2) = вѣсы; отт. рег 
аеа еі ііЬгаш или ІіЪгЙ еі аегѳ = съ 
соблюденіемъ всѣхъ Формальностей; 
Ь) ватерпасъ, ад ІіЪгат = прямо, 
ровно. 

ІіЬгашеп» іпів, п. = ІіЪгатепІот. 
1іЪгатѳп*ит, і, п. [НЬго] 1) вѣсъ, тя¬ 
жесть; то, что можетъ сообщить пред¬ 
мету стремительную силу; 2) іегт і. 
въ геометр, горизонтальная плоскость. 

ІіЪгагідІон, і, т. [ІіЬег-ИЬгагіив, даю.] 
переписчикъ; писецъ. 

1. ІіЬгагішц аф. [ІіЬег] книжный,ІаЪег- 
па 1., кяижн. лавка; зсгіріог 1., пере¬ 
писчикъ; опт. еиЪеі. а) ІіЪг&гіат, іі, 
п. княжн. шккфъ или ящикъ; Ь) Іі- 
Ьгагіиз, іі, т. переписчикъ. 

2. ІІЪгагіив, оф. [ІіЬга] 1) Фунтовой, 
вѣсомъ одинъ фунтъ; 2) роёі. еиЬві. 
■гіа, ае, /. отвѣшивающая прядиль¬ 
ную шерсть работницамъ. 

ІіЬгаіог, бгіз, т. [НЬго] мечущій по¬ 
средствомъ метательной машины, 
стрѣлецъ. 

НЪгШв, е, аф. [ІіЬга] Фунтовой; отт. 
еиЬвІ. ІіЬгіііа, іит, п. (ас. заха) камня 
вѣсомъ въ 1 Фунтъ. 

ІІЪго, 1* [ІіЬга] размахивать, раска¬ 
чивать, качать; отт. — метать, бро¬ 
сать съ роз маху, 1. іеіит, заха, ^Іап- 
дет; роёі. 1. согриз іп аіаз, подняться 
на крыльяхъ, подн. на воздухъ; 1. зе 
іп абге, носиться по воздуху, летать; 
2) держать въ висячемъ положеніи, 
удерживать въ равновѣсіи, Іегга Іі- 
Ьгаіа ропдегіЪпз; ігор. 1. іттепзшп 
ітрегіі согриз. 
ЫЬшц древн. ф. = ЫЬуа. 
ІГЬиш, і, п. пирогъ; жертвенный хлѣбъ. 
ІІЬигпа, ае,/. см. ЫЬигпіа. 
ЫЬигпіа, ае,/. область Иллнрів; отт. 

1) ЫЪигпаа, аф.; виЬеі. ЬіЪигпі, 
бгшп, т. жителя Л.; НЬигпа, ае, /. 
судно, скорое на ходу, Фелука; 2) Ы- 
Ьигаіоив, аф. 
ЫЬуа» ае, и ЫЪуѳ, ез, /. сѣверная 
Африка; отт. 1] ІЛЪуоин, аф. ли¬ 

війскій; ЫЪувіін, ідіз, и ЫЪуина, 
ае, аф. /ет. д.\ 2) ЫЬуѳв, (віпд. Ы- 
Ъув, уои) жители г. Л. 
ЫЪурЬоѳпіое*, сшп, ж. племя въ Ли¬ 
віи, происшедшее отъ финикіянъ. 
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ЫЪув, ЫЪувіів, см, ІЛЪуа. 
Ііоѳпв, іів, аду. [Іісеі] позволяющій се- 

бѣ многое — шаловливый, необуздан¬ 
ный, дерзкій. 

Ііоепіѳг, ада. [Іісепв] вольно, ничѣмъ 
не стѣсняясь — необузданно, дерзко. 

ІІОѲпііа, ае, /. [Іісепв] 1) вольность, 
свобода дѣлать что угодно, роёіагшп, 
раегія Іабепбі Іісепііат баге; 2) свое¬ 
воліе, необузданность, тШіат, Ьіуоя 
веспіі. 

Иоѳпііовив, аду. [Іісеиііа] своеволь¬ 
ный, дерзкій. 

Ново, иі, ііит, 2. 1) іпіг. продаваться, 
стоить, сит деп. ргеНі: ^и&піі Іісепі 
Ьогіі? Исеге ріогів, дороже стоить; 
2) ігапз. предлагать, продавать, аіі- 
^шб іапіі, что за столько. 

Ііоѳог, сП и 8 в., 2. дероп. предлагать, 
давать (о покупателѣ), аіідиіб, за что; 
1. сопіга, наддавать, перебивать. 

1. Иоѳі, Іісиіі, (Іісііит еві), 2. ітрег8. 1) 
позволено; (сит асе. еі іп/.) Іісеі, те 
іб всіге; (сит даі. еі іп/.) ТЪетівіосІі 
Іісиіі еаве оііово; Ьіпс тібеге Іісеі (=* 
можно); рег те Іісеі, по мнѣ пусть 
такъ, пожалуй, согласенъ; 2) Іісеі = 
сопд. пусть, хотя, хотя бы, йгетапі 
отпев Іісеі; отпіа Іісеі сопсштапі. 

2. Ііоеі, соя;, см. Ііоѳі, ѵсгЪ. ітрегв. 2. 
ЫоЪав, ае, т. слуга Геркулеса. 
Ыоіпіив, родовое имя; къ этому роду 
принадлежали Фамилія Сгавві, Ьиспі* 
1і, Мигепае. 

Поііаііо, бш'в, /. [Іісііог] предложеніе 
цѣны, набавлевіе цѣны, особл. на 
аукціонѣ; отт. біѵібеге аб 1. = про¬ 
давать съ аукціона. 

Ііоііог, 1. дероп. = Іісеог. 
Ііоііив, аду. [Іісеі] позволенный, дозво¬ 

ленный. 
Ноішп, іі, м. нитка, прядь. 
Ііоіог, огів, т. ликторъ, служитель 

(консуловъ и другихъ высшихъ долж¬ 
ностныхъ лицъ). 

Иеп, Зпіз, т. селезёнка. 
Цѳповив, ад/ [Неп] страждущій селе¬ 

зёнкою. 
ІІЗ&теп, шІ8, м. и Іідотѳпішп, і, п. 

[Іірт] занявка, перевязь. 
Ы^Агіив, родовое имя; отт, ЫдогіА- 
пив, аду. 

Ьідог, ёгів, т. рѣка въ Галліи (Ьоіге). 
Іідо&гіив, адо. [Ндоит] къ дереву, къ 

лѣсу, къ дровамъ относящійся; отт. 
еиШ. Ііртігіив, іі, т. а) торгующій 
лѣсомъ, дровами; Ъ) столяръ, плот¬ 
никъ. 

Идоаііо, бпів, /. [Ііртог] рубка лѣса, 
р. дровъ1 

Іі^паіог, огія, т. [Ііртог] занимающій¬ 
ся рубкою и доставкою лѣса, дровъ. 

ІІДОѲОІив, асу. [детіп. отъ Нртепв] де¬ 
ревянный. 

Іідодов, адд, [Іі^пот] деревянный. 
ІІДООГ, 1. дероп. [Нртит] рубить, до¬ 

бывать, доставлять лѣсъ, дрова. 
ІІдошп, і, п. 1) дерево (срублен вое), 

бревно; особл. р?иг. лѣсъ, дрова; 2) 
роёі. = агЪог. 

1. Нво, 1. 1) вязать, завязывать, 
связывать, таппв; Ь) об-перевяаы- 
вать, 1. ста, ѵпіпега^ 2) ігор. соеди¬ 
нять, совокуплять, бівзосіаіа; I. аг- 
ртшепіа; 1. расіа, заключать дого¬ 
воры. 

2. ІІДО, бпів, т. кирка, сѣчка. 
Іідоіа, и Ііпдоіа, ае, /. [детіп. отъ 1ш- 
рта] язычокъ; ігор. узкая полоса 
землм, выдающаяся въ норе, коса. 
Ыдогѳв, гшп, т. (еіпд Ыдог и Ыртв, 
йгіѳ) племя въ сѣверо-западн. частя 
Италіи, въ области ЫдогІа, ае, /. 
(нын. Генуя, Ницца н часть Пьемон¬ 
та); отт. ЫдовШшв, адо. лигуепш- 
скій, лигурійскій. 

Іідогіо, 4. лизать, облизывать; ігор. 
а) лакомиться; Ь) сильно желать, гет 
аіщиат. 

НдогШо, опів, /. [Нртгіо] страсть къ 
лакомству. 

ІЛдов, ЫдовШшв, см. Ыдогев. 
ІІдовігит, і, п. бирючина (растеніе). 
ШІшп, і, п. лилія. 
ЬІІуЬаѳшп, і, п. мысъ на запади, бе¬ 

регу Сициліи; отт. ЫІуЬфеі&ішв, я 
-Ъеіив, асу. 
Шла, ае,/. пяла; ігор. тщательная от¬ 
дѣлка. 

ІІшаіѳ, ада. тщательно, точно, изящно. 
Птаійіин, асу. детіп. отъ Іітаіиз = 

Іітаіив, 2. 
Іітаіив, рагіер. и. Ито; 2) асу. отдѣ¬ 
ланный, тщательный, изящный, рт- 
пив бісепбі, вегіріог. 

НтЪив, і, т. кайма, бордюръ, обшивка. 
ІІтѳп, 1пІ8, п. порогъ, аііоііеге ребет 

вирег 1., переступить п., войти; ігор. 
1) дверь, входъ, 1. іетрИ, сагсегіз; 
рапбеге 1. (роёі.) растворитъ д., отт. 
= а) начало, 1. сеШ, ѵісіогіаѳ, ІаЪо- 
пхт; Ъ) граница, 1. Ариііае, тагіа; 2) 
жилище, донъ, рпівпа Іітіпе, тпіаге 
Іітіпа, роёі. 1. вееіегаіат, мѣстопре¬ 
бываніе нечестивыхъ въ подземномъ 
царствѣ. 

Іітѳв, ііів, т. 1) черта разграниченія, 
рубежъ, граница, арті, сатрі; Ъ)(Тас.) 
пограничный валъ, Іітііет всінбеге; 
с) ігор. роёі. разстояніе — разница, 
Ьгеѵі Іітііе; 2) тропинка, дорога, Г 
ассИѵів, гесіив; роёі. 1. йшшшв, русло 
рѣки; Ъ) ігор. путь, еипбет Іітііет 
артге, идти тою же дорогою, упо- 



Ыпшаіій 

треблять тѣ же средства; &гаді Іітііѳ 
аЬ'сфив, ндтн по чышъ слѣдамъ. 

Хіітп&Нв, ібів,/. прозвище Діаны. 
Ито, 1. [Шла] 1) пилить; ігор. а) поли¬ 

ровать—исправлять, усовершенство¬ 
вать, аііциіб; Ъото игЪапНаіе Ншаіпв; 
Ъ) тщательно изслѣдовать, ѵегііаіет; 
2) опиливать; ігор. уменьшать, сот- 
тода а1ісц|и8. 

Іітовив, аф\ [Іітия] тинистый, или¬ 
стый, грязный. 

Іітрісіив, аф. свѣтлый, чистый, ѵі- 
пшп, ациа. 

1. Іітив, аф*. косой, осиіав; Іітіз ($с. 
осп Не) аврісеге аііциет, смотрѣть на 
кого съ боку. 

2* Нт ив, і, т. тина, грязь, нечистота. 
8. Ііпша, і, т. запонъ, передникъ (у 

заклателя жертвы). 
Ьітуга, огшв, п. и -ге, ев,/, городъ 

въ Ликіи. 
Ідіпсіив, і, /. городъ на о-вѣ Родосѣ. 
Ііпѳа, ае, /. [ііпит] 1) нить, нитка, 

снурокъ; отт. = отвѣсъ, иіі ііпей; 
ад 1., по отвѣсу, перпендикулярно; 
2) линія, черта, бпсеге 1.; отт. = 
черта разграниченія, граница, пре¬ 
дѣлъ, ігапяіге Іілеав; Ігор. тога еві 
піііта 1. гегшп. 

Ііпѳатепішп, і, ». [Нпеа] ]) линія, 
черта; 2) очеркъ, орегіа; Ішеатепіа 
огіа, черты лица. 

Ііпмгів, е, аф. [Нпеа] 1) къ линіямъ 
относящійся, линейный; 2) = мате¬ 
матическій, гаііо, ргоЪаіІо. 

Ііпѳив, аф. [Ііпит] льняной — полот¬ 

няный, холстяной. 

Нвдо, йхі, псішп, 8. лизать. 
Ьіпдопев, пт, т. народъ въ воет. ч. 
Галліи. 

Ипрта, ае,/. 1) языкъ; Ъ) полоса земли, 
выдающаяся въ море, коса, мысъ; 2) 
ігор. языкъ, рѣчь, 1. Котапа, Огаеса; 
іепеге, тодегагі Ііпртат; геігшбеге 1. 
аіісгуов, заставятъ кого молчать; 1. 
т&зпа, хвастовство; роёі. Нпртае ѵо- 
Іпсгпт, звуки, пѣніе птицъ. 

Ііп&іііа, ае, /. см. Іідиіа. 
Ііпіа, ае, /. въ ыѣкот. рукоп. и издан. 

ем. Нпеа. 
ІіпІ^ѳг, ёга, ёпш, аф*. [Ііпшп-^его] 
носящій льняную одежду. 

Нхю, Іёѵі (ІІѵі), Нішп, 8. 1) мазать, на¬ 
мазывать, аііцоід аііцпа ге: 1. доііат 
(ас. рісе) засмолить б.; ігор. марать, 
чернить, іасіа сагтіпе &>е<1о; 2) = 
покрывать, Іесіа апго; Ь) затирать, 
зсгірішп. 
Ыпов, і, т. см. Ыпши 
Шкщо, Ицш, [Іісіит] 8* оставлять, аіі- 
циет, игЪет; 1. аііциій аіісаі, оста¬ 
вить, предоставить что кому; 1. Ішпеп, 

І^піЛив 323 

ѵііат = умереть; Ііпдиі (апіто) обез¬ 
памятѣть. 

Ііпіеаіив, аф* Піиіеит] покрытый 
полотномъ, имѣющій полотняную 
одежду. 

Ііпіѳбішп, і, п. сістт. отъ Ііпіеию; см. 
Ііпіеив. 

Ііпіѳг, Ігів, /. и (рѣдко) т. 1) лодка, 
челнокъ; 2) = корыто. 
Ыпіѳпшт, -ПІПП8, см. ЬНегпшп. 
Ііпіеив, аф*. [Плат] льняныЙ — полот¬ 
няный; отт. Ііпіеат, еі, п. а) полот¬ 
но; Ъ) холстяной платокъ; роёі. па¬ 
русъ.^ 

Ііпігіошив, і, т. [йетіп. отъ Ііпіег] 
лодочка. 

Ііпит, і, п. ленъ; ігор. а) нвтка, сну¬ 
рокъ; Ь) полотно, холстяной платокъ; 
с) роёі. веревка, канатъ, парусъ, сѣть. 
Ыпив, і, т. сынъ Аполлона, погибшій 

преждевременною смертію; отт. ар- 
реЛ. = плачевная пѣсня. 
Ыр&га, ае, /. островъ на сѣверъ отъ 
Сициліи; ріиг. Ырагаѳ, группа остро¬ 
вовъ на сѣв. отъ Сициліи, отт. ІЛ- 
рагаѳив, и -геп8ів, е, -гіШіив, аф*. 

Іірріо, 4. [Ііррав] имѣть гнойливые 
глаза. 

1ІрріІй(1о> шів,/. [Ііррав] гнойливость 
глазъ. 

Ііррив, аф*. 1) съ гнойливыии главами, 
страждущій глазами; роёі. подслѣпо¬ 
ватый; 2) роёі. гноеточный, гнойли- 
вый, осиіав. 

ВДиѳ-Асіо, №сі, Гасіит, 8. 1) рас¬ 
плавлять, растоплять, сегат, воскъ; 
2) разлагать; ігор. разслаблять, аіі- 
циет. 

ОДиѳо, Ііциі (Іісиі), — 2. 1) роёі. быть 
жидкимъ, чистымъ, свѣтлымъ, шеі, 
ѵіппт, йиѵіиз; сатрі Іцпепіев, = мо¬ 
ре; 2) ігор. особл. гтрсгв. быть яснымъ, 
очевиднымъ, іііші еі поп Ііциеі; 1і- 
^иеі, Іе евве еіс. ясно, что ты —. 

Ндиевоо,-8. [Іщиео] 1) распла¬ 
вляться, растопляться, сега Ііциевсіі 
і#пі; піх 1., снѣгъ таетъ; 2) разла¬ 
гаться, гнить, согрога 1.; ігор. а) осла¬ 
бѣвать, терять силы, 1. ѵоіиріаіе, 
тоІШіЙ; тепе 1.; Ъ) уменьшаться, ис¬ 
чезать, Гогігша 1. 

Іідиеѣ, см. Ііаиѳо, 2. 
НфиМа, адѵ. [Ііциідив] 1) чисто, свѣт¬ 

ло; 2) ясно, опредѣленно, рѣшитель¬ 
но, пе$аге. 

Іідшбо, а€Іѵ. = Нцшде, 2. 
Іідиісіив, аф*. [Ііциео] 1) жидкій, теку¬ 

чій; 1. ріитѣшп, расплавленный сви¬ 
нецъ; 1. тоіез, море; отт. очЬві. 1і- 
цшдпт, і, ». жидкость, вода; (роёі.) 
ііег 1. = воздухъ; 1. обогев = ипріеп- 
іа; 2) ігор. чистый, свѣтлый, ясный, 
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▼ох, адиа, соіог, пох, аеіЬег; Ь) ясный, 
вѣрный, несомнѣнный, апврісішп; 
отт. $ѵЬ*і. Іідиібит, і. п. ясность, 
несомнѣнность: &(і 1. регбисеге; с) (о 
рлчи) плавный, допив сйсепбі. 

ІІцио, 1. [Іідиео] 1) дѣлать жидкимъ, 
расплавлять, аеі; 2) ігор. дѣлать чи¬ 
стымъ, очищать; 1. ▼іпшп, процѣ¬ 
дить в. 

1. Ііаиог, бгів, ж. [Іідиео] жидкость — 
влага, вода; роіі. море. 

2. Ициог,-<іероп. 8. 1) быть жид¬ 
кимъ, литься, течь, вибог 1Цш1иг Іоіо 
согроге; 2) ігор. теряться, исчезать. 

Ига, ае,/ борозда. 
Ыгіорѳ, ев,/. ннмФа, мать Нарцисса. 
Іагів, ів, щ. рѣка въ Даціумѣ. 
Ив, Пів,/. 1) споръ, ссора, Іііет бівсег- 
пеге, сотропеге, рѣшить, кончить с.; 
2) (чаще) тяжба; Іііет іпіепбеге, іп- 
Гегге аіісиі, 8авестн съ кѣмъ тяжбу, 
подать жалобу на кого; Іііет оЬііпеге, 
выиграть т.; весиікіат аіциет Іііет 
баге, рѣшить дѣло въ чью либо поль¬ 
зу; аевіітаге Іііет, оцѣнить тяжеб¬ 
ное дѣло, опредѣлить пеню. 
Ыавиа, і, /. или Ыввит, і, п. городъ 

въ Иллиріи, на границѣ Македоніи. 
Шаііо, бшв, /. [Иіо] жертвоприноше¬ 

ніе при хорошихъ предзнаменова¬ 
ніяхъ. 
Шёга, ае, /. [Ііпо] 1) буква, биае Ше- 

гае; аб Іііегат, буквально; 1. Ігівіів = 
с. — сопбетпо; 1. ваіиіагів = а. — 
аЬзоІѵо (на табличкахъ при подачѣ 
голосовъ), Ь) = почеркъ, рука, вішііі- 
Іибо Іііегае Іиае; 2/ ріиг. писанное — 
а) письмо, Ьідае Іііегае, два п.; баге 
аіісиі Іііегае аб аіідиет; рег Іііегае, 
письменно; Ъ) записка; списокъ, до¬ 
кументъ, 1. риЫісае; 1. риЫісапогаш; 
с) сочиненія, письменныя памятники, 
литература, доаесае бе рЬіІоеорЬіа Іі¬ 
іегае; аЬеаІ Ьівіогіа повігів Іііегів; ф 
науки, содоіііо, віибіа Іііегагит; Ьото 
віпе Іііегів, неполучившій научнаго 
образованія. 
Шѳгагіив, аф. [Іііега] къ буквамъ, къ 

письму относящійся; Іибав 1. элемен¬ 
тарное учнлнще. 
Шегаіѳ, айѵ. 1) (Іііега) чётко, понятно, 

всгіЪеге; Ь) буквально, слово въ слово, 
гевропбеге; 2) (Іііегае) учено, ученымъ 
образомъ, вегіріогшп ѵеіегит 1. регі* 
Іив; 1. Іодиі. 
ШѳгЭДог, бгів,т. [Іііега] знающій язы¬ 

ки, филологъ, грамматикъ. 
Шѳг&ійга, ае, / [Іііега] 1) писаніе, 
грамота; 2) обученіе начальнымъ пра¬ 
виламъ языка; Ь) грамматика, фнлоло- 
гія^ 
ШѳгіИта, аф. [Іііега] грамотный, уче¬ 

ный, вегѵив, Ьото; оііит 1., свободное 
время, посвященное наукамъ. 

Ьііегпит, і, п. городъ въ Кампакш, 
близъ устья рѣки Ііііепши, І, От.; 
отт. Ъиѳгшів, и -підав, аф\ 
Шѳгйіа, ае, /. [Детіп. отъ Іііега] ма¬ 

ленькая буква; ріиг. = а) письмецо, 
записка, Ъ) ученость. 

ІІІіоѳп, шів, т. [Іііпав-сапо] играющій 
на рожкѣ, рожечникъ. 
Шів&іог, бгів, т. [Іііідо] тяжущійся. 
ІШвІбвш, аф. [Іііідоіт] 1) любящій 

спорить, тягаться, сварливый, Ьото; 
2) спорный, рг&ебіит; 8) полный спо¬ 
ра, шумный, іогпт, біврпіаііо. 

ІШ^іит, іі, п. ссора. 
ШІБО, 1. [Іів-адо] спорить, тягаться. 
Шо, 1. 1) приносить жертву прм счаст¬ 
ливыхъ предзнаменованіяхъ, аЪ соі- 
Іедо Іііаішп евІ; 1. бео аіісиі; дтип 
Іііаге поп ровзеі = когда онъ не могъ 
добиться хорошихъ примѣтъ; Іііаіо 
= ровЦиат Іііаіпт еві; ігор. уми¬ 
лостивлять, успокоивать, удовлетво¬ 
рять, аіісиі, геі аііеоі; 1 аіідиіб роепй, 
отмстить за что; 2) предзнаменовать 
счастливое, предвѣщать счастливый 
исходъ, ѵісііта тШа Іііаѵіі. 
ШогаІів, е, оф. [Іііпв] береговой, при¬ 

брежный. 
Шогёив, оф*. =* Іііогаіів. 
ІНІѳга, Шѣив, и произвол, см. Ш-. 
Ііійга, ае, /. [Ііпо] намазываніе; опия, 

а) затираніе воскомъ написаннаго, 
вымарываніе, поправка, теіиіі Іііа- 
гат; Ъ) помарка, пятно. 
Шив, бгів, п. 1) морской берегъ; рго- 
ѵегЪ. агате 1., йшбеге агеаав іи 1., на¬ 
прасно трудиться; 2) роіі. берегъ рѣ¬ 
ки, озера, прибрежье, сиі бебітпв 1. 
аб агапбит. 
Шиив, і, т. 1) посохъ, жезлъ авгур- 

скій: іпвідое аидогаіпв ЬассШит абпп- 
сиш, палочка сверху загнутая; 1)сиг¬ 
нальный рожокъ, іііаиа едиііит еві 
еі іпсигѵив; Ъ) ігор. побудитель, ви¬ 
новникъ, Іііпоз рго&сііопів теае. 

Ііѵѳо,-2. быть синевато-сѣраго 
цвѣта, ЪгасЬіа ІіѵепЦ ігор. быть за¬ 
вистливымъ;!. аііепі, завидовать кому. 

Ьітіапии, ем. Ытіив. 
Ііѵійив, аф. [Нгео] 1) синеватый, 

синевато сѣрый, свинцовоцвѣтный, 
бепз; ЬгасЬіа; 2) ігор. завистливый, 
Ьото. 
Ыуіив, родовое имя; отт. Ытіашіи, 

аф*. 
Итог, огів, т. [Ііѵео] 1) синевато-сѣрый 
цвѣтъ; свинцовый цвѣтъ; Ь) синее 
пятно; 2) ігор. сильная зависть, таіе- 
▼оіепііа еі 1. 

Ііха, ае, т. м&ркнтангь; ріиг. всякаго 
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рода служители, повара, разнощихн, 
слѣдовавшіе за войскомъ въ походѣ. 

Іооаііо, оніа,/. [Іосо] помѣщеніе; отт. 
а) отдача на откупъ, въ аренду, 1. 
ргаейіогит; 1. сопвиіит, торгъ, назна¬ 
ченный консулами; Ь) откупной дого¬ 
воръ. 

Іосаіог, бгів, т. [Іосо] отдающій въ 
наймы, въ аренду; отт. Іосаібгіов, 
оф. къ такому лицу относящійся, 
принадлежащій. 

Іоо&іогшв, см. Іосаіог. 
Іосо, 1. [Іосив] помѣщать, тіНіев, сот- 
теаіит аІісаЬі; ]. Іипйатепіа пгЬів, 
положить основаніе городу; 1. реси- 
піаш аіісоі, дать кому деньги въ зай¬ 
мы; ігор. 1. ЪепеБсіит арий (іп) аіі- 
циет, оказать кому б.; 1. аіщаій іп 
Ййѳ аіісціаз, ввѣрить кому что; отт. 
а) 1. аіщпат іп таігітопіит (таігі- 
топіо, пиріит) выдать кого за-мужъ; 
1. аіісоі (пирііів) выдать за-мужъ за 
кого; Ь) отдавать въ наймы, йот пт; 
е) отдавать на откупъ, на подрядъ, 
1. тесіідаііа, віаіиат Іасіепйат, ѵевіі- 
тепіа ехегсііпі. 

Іюогепяея, ішп, т. 1) обитатели Ло- 
криды, области среди. Греціи; 2) жи¬ 
тели города Локри, см. Ілооті. 

ХлООГІ, бгшп, т. 1) обитатели области 
Ьоогів, Ійів, /. въ среди. Греціи; 2) 
городъ въ южной Италіи. 

ІООІІІив, і, т. [йетіп. отъ Іосив] 1) мѣ¬ 
стечко; 2) ріиг. ящичекъ съ разго¬ 
родками, ларчикъ, шкатулка; 8) $іпд. 
гробъ. 

Іосйріѳв, ёііз, оф. [Іосив-ріепив] 1) бо¬ 
гатый, Ъото, йотов, игЬв; 2) = на¬ 
дежный, достовѣрный, аисіог, Іевіів. 

ІооирІеШог, бгів, т. [Іосаріеіо] обо¬ 
гатитель. 

Іооиріеііввітѳ, адл. [Іосиріев] весьма 
богато. 

Іооаріёіо» 1. Посиріез] обогащать. 
Хосте, і, т. ріиг. Іосі (особл. ІіЪгогит) и 

Іоса (особл. ге&іодит), мѣсто, отпев 
іп шшт Іосит соптепегипі; ^иі еа 
Іоса іпсоІеЪапі (обитали); і. вирегіог, 
возвышенное м., возвышеніе, иногда 
= каѳедра: Йісеге ех Іосо впрегіоге; 
ігор. поііо Іосо питегаге, считать ни 
аа что; Ггаігів, 6Ш Іосо Ь&Ъеге аіі- 
<ріет, почитать кого за —, любить 
кого какъ —; 2) мѣсто, постъ, долж¬ 
ность, Іосо сейеге; йсдісеге, реііеге, 
аіщиет Іосо; авсепйегѳ іп впттшп 
Іосит сіѵішія; Ь) званіе, 1. ечаевіег; 
вшпто (поЬШ, Шавігі)1осо паіив, знат¬ 
наго происхожденія; іпіегіоге Іосо 
паіив, низкаго происхожденія; с) по¬ 
ложеніе, состояніе, гев повігае теііоге 
Іосо егаді; гее еві (іп) ео Іосо; й) воз¬ 

можность, случай, 1. посепйі, Іосит 
вейіііопів (щаегеге; е) плеоназмы: иЫ, 
іЬійет Іосі (Іосогит); ай ій Іосі (Іосо- 
гшп), до того мѣста, ігор. до того вре¬ 
мени; ровіеа Іосі, потомъ; іпіегеа Іосі, 
между тѣмъ. 

Іооивіа, ае,/. саранча. 
Іоойііо, опів, /. [^иог] 1) говореніе — 
рѣчь; 2) произношеніе. 

Ьооиііив, см. Аіив. 
Іооиіив, рагіср. и. Іс^иог. 
Іосііх, Ісі8,/. покрывало, одѣяло. 
Іо^ѳит или Іовіит, іі, м. архивъ. 
ІО&ІОѲ, ев, /. и ІО&ІО&, отт, п. ло¬ 

гика. 
ІО&08 или Іо^ив, і, т. (грен, сл.) 1) 

слово; 2) острое словцо, шутка. 
Іоіідо, іпів, /. каракатица (рыба). 
Іоііит, іі, п. плевелъ, куколь (трава). 
1оШ*о, см. 1о1І*о. 
ЬоШив, родовое имя; отт. ІюШапші, 
оф. 

Іотепішп, і, п. [Іаѵо] умывальная 
мавь, чистительное средство. 

ІіОшішішп, іі, п. городъ въ Британіи, 
нын. Лондонъ. 

Іоп&аѳѵш», оф. [1оп#ив-аетшп] пре- 
старѣлый. 

Іопдо, аЛѵ. [Іопдав] 1) далеко, 1. ѵійегѳ, 
ргосейеге; 1. теііив, гораздо лучше; 
I. тахітпв, самый большой; 1. йівві- 
гоііів, совсѣмъ непохожій; 1. кЬевве, 
быть далеко, ігор. не помогать: 1. аЪ 
ІІ8 Ггаіепшш пошеп аТаІатшп; 2) (рѣд¬ 
ко) пространно, подробно, йісеге. 

Іопвііщші&в, аіів, /. [Іоп^іпяипв] 1) 
даль, дальность; 2) продолжитель¬ 
ность, долговременность. 

ІопвІПфшн, оф. [Іоидцв] 1) далекій, 
отдаленный, Іосі, яепіѳв; е Іоп$^ао, 
медали; 1. топшпепіа, древніе памят¬ 
ники; б) = иноземный, чужой, Ъото; 
2) долгій, долговременный, продолжи¬ 
тельный, орра^паііо, тогЬпа. 

Іопзііййо, іпів, /. [1оп$ия] длина, дол¬ 
гота; іп 1., въ длину. 

Іопзіивойіов, оф. [йетіп. отъ Іоп^ив] 
длинноватый. 

Іопртіив, оф. [дстіп. отъ 1оп$ив] длин¬ 
новатый, долговатый. 

Іовдигіив, іі, т. [Іопртв] длинный 
шестъ, жердь. 

Іоп^ия, оф. 1) длинный, еріѳіоіа, тіа; 
паѵів 1. = военный корабль; Ъ) роёі. 
обширный, ропіив, ігеіа; 2) долгій, 
продолжительный, тога, тогЬив, во- 
сіеіав; іп Іопріт (вс. іетрив) на дол¬ 
гое нремя; іп Іопртт Йисеге, отклады¬ 
вать, тянуть; ех 1оп#о (вс. іетроге) 
съ давняго времени; роёі. 1оп#шп => 
аЛѵ. долго; 8) рѣдко = 1оп#^шів, да» 
лекій, тіііііа іат 1. & йото. 
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Іоди&оіі&в, йіів, /. [^иах] словоохот¬ 
ливость, говорливость, болтливость. 

Іоди&оііег, айѵ. [^иах] говорливо, 
болтливо. 

Іоди&ейіиа, аф. йетіп. отъ Іодиах. 
Іодиах, асіа, аф. [Іодиог] словоохот¬ 

ливый, говорливый, болтливый; роёі. 
г&па Ц квакающая л.; ІутрЬае 1., 
шумящія воды. 

Іодиѳіа, ае,/. [^иог] рѣчь, слово. 
Іскхиѳпііа, ае,/. [к^иог] словоохотли¬ 

вость, говорливость. 
Існдоог, сиіпа (цииіив) а., 8. йероп. 1) 
говорить, 1. Іаііпе; 1. сит аіщио бе ге 
аіщиа; 2) ігапв. говорить о чемъ, 
особл. часто говорить о чемъ, посто¬ 
янно имѣть на языкѣ: 1. сіавзеѳ, Са- 
Ііііпат; роёі. 1. ргоеііа, воспѣвать —. 

ІодшИіо, бпів, /. = Іосиііо. 
Іогатепіит, і, п. [Іогит] ремень. 
Іог&іод, оф. [Іогит] ремнемъ связан¬ 
ный. 

Іогѳив, аф. [Іогит] ременный. 
1огіо&, ае,/. [Іогит] 1) латы, панцырь 

особл. кожаный; 2) укрѣпленіе, бруст¬ 
веръ, шанецъ. 

Іогіс&ігав, аф. [Іогіса] одѣтый въ пан- 
цырь, латникъ. 

ІогІойІа, ае, /. [йстхп. отъ Іогіса] 1) 
небольшой панцырь; 2) небольшое 
укрѣпленіе. 

Іогит, і, п. 1) ремень; 2) Ігор. поводъ, 
узда; Іога баге, опустить повода; Ь) 
плеть, кнутъ. 

ІюІорЬ&вІ, бгшп, т. миѳическое пле¬ 
мя на сѣверномъ берегу Африки, 
СМ. І0І08. 

ІОІОВ или Іоіпв, і, /. лотусъ, дерево, 
растущее въ Африкѣ, плодами кото¬ 
раго питались лотОФаги; роёі. = дуд¬ 
ка, свирѣль (сдѣланн. изъ лотуса). 

Іоіи 9, рагіср. и. Іаѵо. 
Ъиа, ае, /. богиня, которой посвящали 

отнятое у непріятеля оружіе. 
ІиЪѳі и пронзв. см. 11Ъ-. 
ІаЬгіоив, аф. 1) скользкій, гладкій, 1о- 

сиа, ѵіа; Ъ) ігор. опасный, критическій, 
ѵііае ѵіа, аеіаз; 2) быстролетный, бы¬ 
стротекущій, быстрый, апшів, аппі; Ь) 
обманчивый, Іогіипа. 

Ьиоа, ае, /. городъ въ Этруріи; отт. 
Ішсѳпвів, е, аф 

Іліс&пі, о г ши, т. племя въ южной 
Италіи; отт. а) Ілюапив, аф.; Ь) 
Ідюапіоив, аф. и виЪві. Іисапіса, ае, 
/. родъ колбасы. 

Іио&піоа, ае, / см. Іліоапі 
Ідюѳпвів, е, аф. см. Ьиоа. 
Іиоаг, агів, «. доходъ, употреблявшій¬ 

ся на жалованье актерамъ. 
Іиоѳіішп, і, п. [йстхп. отъ Іисгиш] не¬ 

большой барышъ. 

Іиоѳо, Іихі,—2. [Іих] 1) быть свѣтлымъ, 
свѣтить, аіеііа Іисеі; особл. ітрт. 
Іисеі, свѣтло — разсвѣло: попбит 1о- 
сеЪаі ^иит еіс.; Ь) роёі. быть види¬ 

мымъ, виднѣться, аетііа 1. іпіег оссиі* 
І08 саііеа; 2) ігор. быть яснымъ, оче¬ 
виднымъ, теа оГйсіа пипс Іпсепі; Ь) 
отличаться, іоіа огаііо 1. 

Ьиоегѳв, шп, т. одна изъ трехъ древ¬ 
нихъ римскихъ трнбъ. 

Ілісѳгіа, ае,/. городъ въ Апулія; отт. 
Ьиоѳгіпив, аф. и виЪві. -гіпі, опш, 
т. жители г. Л. 

Іиоѳгпа, ае, /. [Іисео] свѣча, лампа; 
апіе Іисегиаа, до наступленія ночи; 
аб ехігстаа ]., до глубокой ночм. 

Іиоеѳоо, Іихі, — 8. [Іисео] свѣтлымъ 
становиться, начинать свѣтить, воі 
Іисеасіі; ітрств. Іисевсіі, свѣтаетъ, 
разсвѣтаетъ. 

Іиоі — Іисе, днемъ, см. Іих. 
Іиоійѳ, асіѵ. [Іисібиа] свѣтло, ясно. 
Іиоійив, аф. [Іисео] свѣтлый; ігор. яс¬ 

ный. 
ІиоіГѳг, 5га, б гит, аф. [Іих-Гего] свѣто¬ 

носный; роёі. е^иі 1. (о коняхъ Феба); 
отт. виЬві. ІисІГег, бгі, т. утренняя 
звѣзда, денница; роёі. = день: ігеа 
Іисііегі. 

Іиоі По о, 1. [Іих-Гасіо] освѣщать. 
ІаоіГй^ив, аф. [Іих-Ги^іо] убѣгающій 

свѣта, свѣтобоязливый. 
ЬиоШив, родовое имя. 
Ьисіпа, ае, /. [Іих] богиня родовъ; 
роёі. ІаЪогеа Ьосіпае = роды; раіі Ь., 
родить. 

Іиоівоо, = Іисеасо. 
ЬиогеШів, іа, т. гора въ землѣ сабин¬ 

ской; отт. Ьиогѳііпит, і, п. по¬ 
мѣстье Аттика близъ этой горы. 

Ьиогеііив, родовое имя; Ъисгеііа, су¬ 
пруга Тарквннія Коллатнна; Тііод Ь. 
Саша, современникъ Цицерона, изло¬ 
жившій въ поэмѣ «бе гегшп паіогі* 
учевіе Эиикура. 

Іиогі-Г&сіо, Гёсі, Гасіиш, 8. получать 
прибыль, выигрывать, ресапіапц ігор. 
1. шаісбсіит, не получить наказанія 
за —, отдѣлаться безъ наказанія. Ск- 
Іисгит: Іисгі Гасеге аіщиіб. 

Ьисгіаив І&оив, озеро на берегу Каж- 
п&ніи; отт. Ьиогіпіш и Ьиогіпвп- 
вів, е, аф. 

Іиогог, 1. Лероп. [Іисгит] получать 
прибыль, выгоду, выигрывать, о** 
#пат ресапіат, і&іепіит; 1. вііреп- 
біит, удержать для себя, не выдавать 
жалованья; ігор. 1. потей, пріобрѣсти 
имя; Іисгеіиг іпбісіа ілГатіае, пусть 
о въ возьметъ себѣ доказательства 
безчестія, т. е. пусть онъ имѣетъ ту 
выгоду, что я не упомяну о нихъ. 
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Іиогония, аф. [Іисгиш] прибыльный, 
выгодный. 

Іисгиш, 1, п. 1) выгода, прибыль, 1. Па¬ 
сете ех ге аіщиа, извлечь изъ чего 
выгоду; Іисго еві = выгодно; ропеге 
іп Іосго, Іисго арропеге, считать при¬ 
былью; геѵосаге аіщчіб аб Іисгиш, 
воспользоваться чѣмъ, употребить 
что въ свою пользу; Іисгі Гасеге аіі- 
циіб, употребить что въ свою поль¬ 
зу, извлечь изъ чего пользу, см. 1и- 
спГасіо; бе Іисго ѵіѵеге = жить по- 
милости другихъ; 2) роіі. богатство. 

Ішгі&теп, Іпів, п. напряженіе, усиліе. 
ІиоШбо, опія, /. [Іисіог] 1) борьба; Ь) 

споръ; 2) усиліе, напряженіе. 
ІиоІаЮг, бгів, т. борецъ. 
іиоШІоив, аф. [Іисіиз-Гасіо] печаль¬ 
ный, горестный. 

ІиоИвбшш, аф. [Іисіав-вопо] издающій 
печальный ввукъ, жалобный. 

Іиоіог, 1* Аероп. 1) бороться, сит аіі- 
^ио; роН. 1. ЯисііЬив (бо*.); 2) употре¬ 
блять всѣ силы, мучиться, іеіпш егі- 
реге; 1. іп агібо воіо. 

Іиоіибде, айѵ. [Іисіиовив] печально, 
жалобно. 

Іисйабвшц оф. [Іисіиз] печальный, го¬ 
рестный, жалкій. 

Іиоіив, ив, ж. [1и#ео] печаль, трауръ. 
ІиоиЪгіШо, бпів, /. [ІисиЬго] 1) рабо¬ 
та, занятіе при свѣчѣ, ночью; си¬ 
дѣнье по ночамъ; 2) сдѣланное при 
свѣчѣ, ночью, ночная работа. 

ІиоиЪгаіітшойІа, ае,/. йетіп. отъ 1и- 
спЪгаііо._ 

ІисиЪгаІогіадц аф. [ІисиЬго] удобный 
для занятій ночью, при свѣчѣ. 

ІиойЪго, 1. [Іих] 1) іпіг. работать при 
свѣчѣ, сидъть по ночамъ; 2) ігств. 
дѣлать, работать, обработывать при 
свѣчѣ, по ночахъ, аіщиіб. 

Іиоиіѳпіе, и -Іег, адѵ. [Іисиіепіив] 1) 
ясно; 2) хорошо, прекрасно. 

Іиоиіѳпіив, аф. [Іих] 1) (рѣдко) свѣт¬ 
лый; 2) (чаще) Ъгор. ясный —* досто¬ 
вѣрный, заслуживающій вѣроятія, 
аисіог, Іезіів; Ь) хорошій, прекрас¬ 
ный, Гасіппв, огаііо; Гетіпа 1. краси¬ 
вая ж.; біев 1., счастливый д.; с) хо¬ 
рошій, порядочный, значительный, 
раігітопшт, біѵіііае, р1а#а. 

Ьиопііаи, Фамильное имя депіів Ьісі- 
піае; отт. Ьиоиііѳив, и -Ііапив, оф. 

Іиойіив, і, т. [йетіп. отъ Іисив] не¬ 
большая роща, рощица. 

Ілдойто, бпів, т. почетный титулъ въ 
Этруріи — князь и священникъ. 

ІШШ8, і, т. роща. 
ІибІЪгіит, іі, п. 1) предметъ забавы, 
насмѣшки, «Г. Вгиіив 1. ѵегіив диаш 
еотев; ЬаЬегѳ аіідиет ІибіЬгіо, на¬ 

смѣхаться, издѣваться надъ кѣмъ; 1. 
тепіів, игралище вѣтровъ; 2) насмѣш¬ 
ка; рег I, въ насмѣшку, насмѣшли¬ 
вымъ образомъ; аб і. аіісіуив или Іи¬ 
біЬгіо аіісіуив, чтобы вздѣваться 
надъ кѣмъ. 

ІийіЬшкіив, оф*. Пибо] играющій, шу¬ 
тящій; 1. іііиб Гесівіі, ты сдѣ¬ 
лалъ это шутя, безъ труда. 

1ибі(оег), ста, сгиш, оф. пот. $іпд. т. 
не встрѣч. [Іибив] 1) служащій къ 
пріятному препровожденію времени, 
для эабавы, агв, ехегсііаііо, сегіашеп; 
отт. еиЪѳі. Іобісга, бгит, п. забавы, 
шутки; 2) къ театру, къ представле¬ 
нію относящійся; гее ]., все то, что 
относится къ театру—драматическое 
искусство, драм, поэзія; рагіев 1.,роль 
актера; отт. Іибісгпш, і, п. зрѣлище, 
представленіе. 

ІисіШоаііо, ошв,/. [Іибібсо] осмѣива¬ 
ніе, подтруниваніе. 

ІшіШоо, 1. и йероп. ІибШоог, Ь [Іи¬ 
бив-Гасіо] 1) издѣваться, насмѣхаться, 
дурачить, аіщпет; 2) = препятство¬ 
вать, разстроивать, Іосаііопет; I. еа, 
^иае Ъозіев а$ипІ. 

Іибі-та^івіег, ігі, т. школьный учи¬ 
тель. 

Іибіо, бпів, т. рибо] актеръ, танцоръ, 
пантомимъ. 

Іибіив, іі, т. = Іибіо. 
Іибо, ві, вит, 8. 1) играть, ріій, въ мя¬ 
чикъ; 1. а1е&, въ зернь, въ кости; 1. 
Ьопит сітет, разыгр. роль добраго 
гражданина; роН. 1. іп питегит = 
танцовать (въ тактъ); 2) шутя дѣлать, 
для забавы заниматься, 1. ѵегаіЪов, 
агтів; Іибо сагтіпа Ъаес; 8) насмѣ¬ 
хаться, издѣваться, дурачить, аіі- 
диет. 

Іибив, і, т. [Іибо] 1) игра, забава, шут¬ 
ка, Ша регбівсеге Іибив еві; рег 1и- 
бит ]осипщие, въ шутку, шутя; ато- 
іо Іибо, бевъ шутокъ; 2) ріиг. пуб¬ 
личныя игры, зрѣлища, 1. всепісі, сіг- 
сепвев, діабіаіогіі; Іибів (аЫ) = іет- 
роге Іибогит; 8) школа, яіабіаіогіш, 
тііііагів; 1 бівсепбі, 1. Іііегагит, эле¬ 
ментарное училище; Іибиш арегіге, 
открыть ш. 

Іиев, ів, /. заразительная болѣзнь, за- 
раза; ігор. гибель, бѣдствіе. 

Ьи^бипит, і, п. городъ въ Галліи, 
ныв. Ліонъ; отт. Ііи&бипѳпвІ8, е, 
оф. 

Іи&ѳо, хі, (сіит), 2. оплакивать, носить 
трауръ. 

Іи&йЬгів, е, оф. ридео] 1) печальный, 
траурный, Іашепіаііо, ѵевіів; роіі. 
аіев 1., зловѣщая птица; 2) злосчаст¬ 
ный, бѣдственный, ЬеІІот; 8) жалоб- 
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ный, жалостный, ѵох; роёі. 1и$иЪге 
[ = айѵ] сапппі. 

ІитЪгіопв, і, т. червь. 
ІитЪшц і, т. лядвея, хяшка; ріиг. Іит- 

Ъі — поясница. 
Ішпѳп, іпів, п. 1) свѣтъ, Іипае, воіів; 

оЪвігиеге ІшшпіЪив аіісгуив, загоро¬ 
дить свѣтъ кому строеніемъ, ігор. 
помрачить чью славу; отт. 1. = а) 
роёі. день, 4иаг1о Іитіпе, въ 4-й день; 
b) свѣча, Факелъ, Іитіпе арровііо; 1и- 
тіпа ассепбеге; а<1 Іитіпа = до вече¬ 

ра; виЪ ргіта Іитіиа = подъ вечеръ; 

c) жизнь, асіііпегѳ аіісиі Іитеп, ли¬ 

шить кого жизни; гѳіівдиеге ]., уме¬ 
реть; ф 1. осиіогиш, зрѣніе; Іитіпа, 
глаза; атіііеге Іитеп, лишиться зрѣ¬ 
нія; Іитіпа Гойеге, выколоть глаза; 
2) ігор. блескъ, украшеніе, слава, 1. 
сопвпіаіив іиі; Іитіпа сіѵііаііа, луч¬ 
шіе граждане; Іитіпа огаііопів, <іісеп- 
йі, тегЪошт, вепіепііагит, украшенія 
рѣчи, блестящія мысли, тропы, Фи¬ 
гуры; Ь) ясность, ог<іо еві, ^и1 тето- 
гіае Іитеп аЯегі; с) надежда, помощь, 
Іитеп биЪіів геЬив. 

Іитіпагіа, іит, п. [Іитеп] ставни. 
Ішпіпбвив, аф*. [Іитеп] свѣтлый, бле¬ 

стящій. 
Іипа, ае, /. 1) луна, 1. ріепа, полнолу¬ 
ніе; рег Іип&т, въ лунную ночь; 2) 
Ілша, богиня луны, впослѣдствіи = 
Иіапа. 

ІЛШ&, ае, /. городъ на границѣ Лигу¬ 
ріи н Этруріи; отт. Ііішѳпвів, е, 
аф*. и виЪві. Ітпѳпвѳв, іит, т. жи¬ 
тели г. Л. 

Іипагів, е, оф\ [Іипа] 1) лунный; 2) 
роёі. лунообразный. 

Іипо, 1. [Іипа] согнуть въ дугу; рагіср. 
Іипаіив = серповидный. 

Іио, иі, иііит (иіит), 8.1) загладить, по¬ 
платиться, аІщиіД аіциа ге, загладить 
что, поплатиться за что чѣмъ; 2) = 
заплатить, аев аііепит; 1. роеват рго 
ге аіщиа, геі аіісіуив, претерпѣть на¬ 
казаніе за что-н. 

Іира, ае, /. 1) волчица; 2) = блуд¬ 
ница. 

Іир&лаг, агів, п. [Іира, 2] непотребный 
домъ. 

Іираіив, аф*. [Іприв] съ волчьими зу¬ 
бами — съ желѣзными зубцами; отт. 
Іираіа, бгит, п. и Іир&іі, б гит, т. 
(вс. Ггепа, Ггепі) узда съ желѣзными 
зубцами. 

Ьирѳго&І, Ііів, п. 1) пещера у горы 
Палатинской, посвященная богу Лу- 
перку; 2) ріиг. Ішрего&Па, бгит 
(іит), п. празднество въ честь бога 
Луперка, см. Ілірѳгоив. 

Ітрѳгоаіів, аф. къ богу Луперку от¬ 

носящійся, см. Ьирѳгоив; ѳасгат Ь. 
= Ішрѳго&ііа, см. Ьирѳго&Ь 

Ьирегоив, і, т. 1) богъ пастуховъ, 
впослѣдствіи смѣшиваемый съ Па¬ 
номъ аркадскимъ (Рап Ьус&еов); 2) 
жрецъ бога Луперка. 

Ьиріа, ае, / рѣка въ сѣверной Герма¬ 
ніи, вп. въ Рейнъ, нын. Ляппе. 

Іиріпив, [Іаров] 1) аф\ волчій, реііів; 
2) виЬві. -ив, і, т. волчій бобъ, вол- 
чанъ; Ъ) марка, употреблявшаяся вмѣ¬ 
сто монеты на сценѣ ■ въ играхъ 
дѣтей. 

Іирив, і, т. 1) волкъ; ргоѵегЪ. Іирив іп 
ГаЬиІа = лёгокъ на поминѣ; 2) = йге- 
па Іираіа см. Іираіив; Ъ) крюкъ. 

Іигсо, бпів, т. обжора. 
ІигМив, аф*. 1) блѣдножелтый, блѣд¬ 
ный; 2) роёі. блѣднымъ дѣлающій, 
Ьоггог. 

Іивоіпіа, ае, /. и (рѣдко) -іив, іі, л. со¬ 
ловей. 

Іовоов, аф*. одноглавый. 
Іавіо, бпів, /. [Іабо] играніе, игра. 
Ьивіібпіа, ае, /. = нын. Португалія; 

отт. ІіОвііапая, аф. и вгІЬві. -алі, 
о гит, т. жителя Л. 

Ілівіив, іі, т. рѣка въ Аркадік. 
Іивог, бгІ8, т. [Іибо] 1) играющій, 

игрокъ; 2) шутникъ, насмѣшникъ. 
Іивогіиѳ, аф. [Іивог] къ игрѣ принад¬ 

лежащій, служащій для забавы. 
Іивігаіів, е, аф*. [Іивігит] 1) очнстя- 

тельный, васгШсішп 1., о. жертва; 2) 
къ очистительному жертвоприноше¬ 
нію ВЪ Римѣ ОТНОСЯЩІЙСЯ, СМ. ІП8ІГШП. 

ІивігѢііо, бпів, /. [Іивіго] 1) очищеніе 
приношеніемъ очистительной жерт¬ 
вы; 2) про-обхожденіе, странствова¬ 
ніе (по) 1. тппісіріогит; 1. воіія, тече¬ 
ніе с. 

Іивігіоив, аф. [Іивігит] очиститель¬ 
ный. 

Іивіго, 1. [Іивігит] 1) святить, очищать, 
(приношеніемъ очистительной жерт¬ 
вы, отнесеніемъ жертвы очищенія) 1. 
Сарііоііит, рориіит, артіт; 2) об- 
проходнть, РуіЬа^огаз Аедуріпт 1и- 
вігаѵіі; роёі. 1. ае^пог патіЬив; 1. аіі- 
^иет сЬогеІв = танцовать вокругъ 
кого-н.; боі сипсіа виа Іисе 1. (=освѣ- 
щаегь); Ъ) осматривать, 1. аіщиіб 
(осиіія); 1. ехсгсііит, произв. смотръ 
войску; ігор. 1. аІідиМ апіто, обдумы¬ 
вать что-н. 

Іивіго, бгит, п. 1) яма, логовище, но¬ 
ра; 2) = блудилище; Іпвігів сопіесіоа, 
разслабленный вслѣдствіе распутной 
жизни. 

Іивігит, і, п. [Іио] очищеніе приноше¬ 
ніемъ очистительной жертвы, особа, 
очистительное жертвоприношеніе, со- 
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вершавшееся цензорами въ Ряжѣ 
чрезъ каждыя пять лѣтъ послѣ пере¬ 
писи римск. гражданъ (см. сепвив); 
отт. 1. = пятилѣтіе; роёі. промежу¬ 
токъ времени, періодъ. 

Говив, па, т. [Іибо] нграніе; игра, за¬ 
бава. 

Іиіеоішц аф. [йетіп. отъ Шіеив] жел¬ 
товатый. 

Ьиіеііа, (Рагівіогшп) ае, /. городъ въ 
Галліи, нын. Парижъ. 

1* Ійіѳив, аф. [Шіит] 1) изъ грязи или 
глины состоящій, глиняный, орав; 2) 
грязный, рее; Ьгор. пе^оііит. 

2. Іиіеив, аф. [Іиіит] шафраннаго цвѣ¬ 
та, желтый, соіог. 

Іиѣаіепіив, аф. [Шит] грязный, ат- 
пів; Ьгор. ѵііа. 

1. Ійіит, і, п. грязь, глина. 
2. ІШит, і, п. желтая трава, церва кра¬ 

сильная. 
Іих, пае,/. 1) свѣтъ, аоііа;роёі. свѣти¬ 

ло: 1. тшиіі, Іасев; Ьгор. рго&гге аіі- 
ціші іл Іасет, обнаружить, сдѣлать 
что извѣстнымъ; іп Іисе Ііаііае, на 
глазахъ, въ виду И.; іп Іисе аЦие іп 
оспііа отшит, днемъ и публично; Ъ) 
Ьгор. слава, украшеніе, игЬа, Іих огЫа 
іеггагшп; с) помощь, утѣшеніе, 1. аГ- 
Іиіаіі сіѵііаіі; айегге геіриЫісае Іисет; 
2) дневной свѣтъ, день; апіе Іисет, 
до разсвѣта; Іисе и Іисі, днемъ; 1. па- 
іаііа, д. рожденія; аврісеге Іисет, ро¬ 
диться; отт. ]. = жизнь: Іисе сагеп- 
Іев, умершіе; Іисе ргіѵаге, лншнть 
жизни; Ь) роёі. = зрѣніе, асіітеге Іи¬ 
сет, лишить з. 

Іихигіа, ае, /. и -іев, бі,/. [Іихив] 1) 
изобиліе соковъ, пышная раститель¬ 
ность, ве^еіит а^гі; 2) (чаще) рос¬ 
кошь, страсть къ роскоши, роскош¬ 
ная жизнь, расточительность. 

Іихигіо, 1. и (рѣдко) -гіог, 1. скроп. 
[Іихигіа] быть роскошнымъ, пыш¬ 
нымъ, роскошествовать; особл. а) пре¬ 
даваться радости, наслажденіямъ, не 
помнить себя отъ радости; ге аіщиа, 
вслѣдствіе чего-либо; Ь) шалить, рѣз¬ 
виться, прыгать, ресиз, е^ии8 Іихигіаі; 
с)(орастен.)быть полносочнымъ, чрез¬ 
мѣрно плодовитымъ; ф изобиловать, ге 
аіцпа. 

Іихигіове, айѵ. [Іихигіовив] 1) роскош¬ 
но, пышно; 2) чрезмѣрно, невоздерж¬ 
но. 

Іихигіовив, аф. [Іихигіо] 1) роскош¬ 
ный, пышный; 2) чрезмѣрный, Іаеіі- 
ііа, атог; 8) невоздержный. 

Іихив, из, т. чрезмѣрная роскошь, 
пышность, расточительность. 

Ьуаѳив, 1) вііЪвІ. прозвище Вакха арас- 
веселяющій»; отт. = ВассЬив; Ьгор. 

вино; 2) аф. къ Вакху относящійся, 
принадлежащій; Іаіех Ь. = вино. 

Ьуоаеив, і, т. 1) еиЬві. гора въ Арка¬ 
діи, посвященная Юпитеру м Пану; 
Ь)=Рап; 2) аф. дикейскій. 

Ьуо&тЪѳв, ае, т. ѳиванецъ, помолвив¬ 
шій дочь свою за поэта Архилоха н 
послѣ отказавшій ему, за что Архи¬ 
лохъ до того преслѣдовалъ его сво¬ 
ими колкими стихами, что онъ м дочь 
его удавились; отт. ЬуоашЪёия, аф. 

Ьуоаоп, бпів, т. 1) царь аркадскій, за 
злодѣянія превращенный Юпитеромъ 
въ волка; отт. а) Ьуоаошпв, аф.; 
Ь) Ьуоаопів, Нія, /. дочь Л. = С&1- 
Іівіо] 2) внукъ царя аркадскаго. 

Ьуоаоп ея, пит, т. племя въ М. Азія; 
отт. Ьуоадпіив, оф. и Ьуоадпіа, 
ае, /. область Л. 

Ьуоадпіа, Иів, /. см. Ьуоаоп, Ь Ъ. 
Ьуоеит, і, п. 1) гимназія въ Аѳинахъ; 

см. яутпавтт; 2) подобное строеніе 
въ помѣстьѣ Цицерона близъ Туску- 
ла. 

ІуоішйоЪив, і, т. подсвѣчникъ, лампа. 
ІуоЬпия, і, т. свѣча, ламиа. 
Ьуоіа, ае, /. область М. Авін; отт. 
Ьуоіив, аф. 

Ьуоіит, іі, п. во мног. рукоп. ем. Ьу- 
сеит. 

Ьуоіия,_аф. см. Ьуоіа. 
Ьуоотейев, ів, т. царь на островѣ 
Скнросѣ. 

Ьуоогіав, &<ІІ8, /. дочъ Нерея и Дори¬ 
ды, морская нимфа. 

Ьуооппав, ае, т. рѣка въ Эгодіи. 
Ьуоѣив, і, /. городъ на о-вѣ Критѣ; 

отт. Ьуоііия, оф. = критскій. 
Ьуопгртя, і, т. 1) царь ѳракійскій, со¬ 

противлявшійся поклоненію Вакху; 
2) законодатель спартанскій; отт. 
Ьуоиг&ёпв, аф. и еиЬвЬ. (егрр.) = 
строгій судья; 3) ораторъ аѳинскій. 

Ьуоив, і, т. 1) рѣка въ ПаФлагоніи; Ь) 
во Фригіи; с) въ Ассиріи; 2) городъ 
въ Иллиріи. 

Ьусііа, ае, /. область М. Авіи; отт. 
Ьусііив, и Ьуйив, аф. и ЫЪві. Ьусіі, 
огит, т. жители .1. 

ІутрЪа, ае, / роёі. = а^иа. 
ІутрЪаііоив, и ІутрЬаіив, аф. [Іут- 
рЬа] сумасшедшій бѣшенный; раѵог 1., 
паническій страхъ. 

Ьупоевіае, Ігит, т. племя въ Маке¬ 
доніи; отт. -8ІІ08, аф. 

Ьупоёйв, еі или еов, т. 1) одинъ изъ 
аргонавтовъ, отличавшійся острымъ 
зрѣніемъ, отт. Ьупойіѳв, ае, ж. по¬ 
томокъ Л.; Ьупоѳив, аф. Ьгор. = 
зоркій; 2) сынъ царя Египта, су¬ 
пругъ Гипермнестры, дочери Да¬ 
ная. 
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Ьупсив» і, т. 1) царь скиѳскій; 2) го* 
родъ въ Македоніи. 

Іупх, сіе, т. рысь. 
Іуга, ае, /. лира. 
Ьутоѳгів, і, т. вііЬві. источникъ въ 

ІІелоноинезѣ; 2) аф. лирцейскій. 
ІугІеав, аф. лирическій; опт, виЬві. 

•сі, бгиш, т. поэты лирическіе. 
Іутівіѳв, ае, т. игрокъ на лирѣ. 
Ьугпёвив, или -певвив, і, /. городъ въ 
Троадѣ, родина Брнзеиды; отт. Ьуг- 
певіиѳ, оф. и виЬві. Ьугпѳвів, Мів, 
/. = Вгіаеів. 

Ьуеашіег, <1гі, т. полководецъ спар¬ 
танскій. 

ЬувІав, ае, т. ораторъ аѳинскій; отт, 
Ьуві&оив, асЦ. 

ЬувітаоЫа, ае, /. городъ во Ѳракіи; 
отт, ЪуБІшаоЫѳпвѳв, ішп, т, жи¬ 
тели г. Л. 

Ьувіт&оЬиву і, т. полководецъ Але¬ 
ксандра. 

ЬувІв, іа, т. 1) философъ, учитель Эпа- 
ииновда; 2) рѣка въ М. Азіи. 

м 
М.=1) Магошц предъимя; М’.=Ма- 
піив, предъимя; 2) численный знакъ 
= ПііНе или тШевшша. 

Маоігёйа, еі, или вое, т. сынъ Эола; 
отт. Маоагѳів, ісіів, /. дочь М. 

Маоеббпѳв, пит, т. (віпд. -<іо, бпів) 
македоняне; отт, а) Маоѳббпіа, ае, 
/. Македонія; Ъ) Маоеббшсив, и 
(роёі.) Маседбпіив, аф\ македон¬ 
скій. 

тасеііагіив, аф\ [шасеііаш] къ мяс¬ 
ному рынку относящійся; отт. ІаЪег- 
па т., мясная лавка; виЬьі. тасе 11а- 
гіиз, іі, т. мясникъ, 

таоѳііихп, і, п. мясной рынокъ, 
тасѳо,-2. [тасег] быть худоща¬ 

вымъ. 
шаоѳг, сга, сгиш, адц. худощавый, ху¬ 

дой, тощій. 
Масег, сгі, т. Фамильное имя. 
таеёгіа, ае,/. ограда, стѣна, 
таоёго, 1. [тасег] дѣлать мягкимъ, 

дряблымъ; отт. а) истощать, изну¬ 
рять, аіциет Гате, вііі; Ъ) томить, 

мучить, особл. ве ш асе гаге или шасе- 
гагі, томиться, мучиться, тревожиться, 

таеѳвсо,-8. [тасег] худѣть, сох¬ 
нуть. 

таоЬаѳга, ае, /. мечъ, сабля. 
таоЬаѳгорЬбгов, і, т. меченосецъ, 

тѣлохранитель. 
МаоЬаоп, бпів, т. сынъ Эскулапа; 

отт. МасЬабпіив, оф. 
таоМпа, ае, /. 1) машина, орудіе; 2) 

ігор. уловка, хитрость. 
таоЫпатепІит, і, п. = тасЫпа. 
таоЬіпаііо, бпів, /. [тасЬіпог] 1) ис¬ 

кусное устройство, механизмъ, геі 
аіісіуия; 2) = тасЬіпа, машина, сна¬ 
рядъ, т. паѵаіів; ігор. ловкость, ухи¬ 
щреніе. 

таоЫпаІог, бгів, т. [тасЬіпог] 1) из¬ 
обрѣтатель, механикъ, строитель; 2) 
ігор. затѣйщикъ, виновникъ, Ьогшп 
вееіешт. 

таоЫпог, 1. сіороп. [тасЬіпа] искусно 
придумывать, изготовлять, орив; ігор. 
придумывать, замышлять, затѣвать, 
аіциіб іп аіщиет, что противъ кого; 
т. аіісиі регпіеіет; стараться погу¬ 
бить кого. 

таоЫпбвив, адд. [тасЬіпа] искусно 
составленный, приготовленный, 

таоіѳв, бі, /. худоба, худощавость; 
ігор. сухость. 

Маога, ае, т. рѣка въ Италія, отдѣ¬ 
ляющая Этрурію отъ Лигуріи. 

таогевоо,-3. [тасег] = тасевсо. 
МаогооЪіг, т. «долгорукій» прозвище 
Артаксеркса. 

таогообішп, і, п. бумага большаго 
Формата. 

тасШог, бгів, т. [тасіо, Ь] убійца, 
таоіе, тасіі, см. таоіив. 
тасіо, 1. почтить, аіі^иет ге аі^иа; 
т. аіі^иет ЪопогІЪив, осыпать кого 
почестями; т. аіциет та&по таіо 
(ігопіее) = причинить кому большое 
зло; т. сіеов ехііа, принести богамъ 
жертвы, умилостивить б. жертвами; 
отт. тасІаге=а) принести въ жерт¬ 
ву, заклать, Ьовііаш, ресшіеа; т. аіі- 
Яиет Огсо, обречь кого на смерть; Ь) 
убить, умертвить, &1циет вшпто вир- 
ріісіо; ігор. погубить, уничтожить, 
аіциега Іевіітопіо, т. ;из сіѵііаіія. 

таоіив, аф. острѣй, только ѵос. тас- 
Ів и тасіі: тасіе ѵігіиіе (Іиа евіо)! 
тасіі ѵігіиіе тііііев К. евве = хвала 
тебѣ (вамъ) или желаю счастія! по¬ 
здравляю и (аЪвоІ.) шасіе = прекрас¬ 
но. 
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тасиіа, ае,/. 1) пятно, е^^ив шаспіів 
аІЪіз; ігор. позоръ, безчестіе, ш. (аті- 
Ііае; аврег^еге аіісиі тасиіат иди аіі- 
^иет тасиііз, опозорить кого; сопсі- 
реге (вивсіреге) т., запятнать себя; 2) 
петля сѣти, сѣтчатой ткани н пр. 

тасйіо, 1. [тасиіа] 1) дѣлать пятна, 
испещрять, аіциіа аіщпа ге; 2) ігор. 
запятнать, осквернять, обезславить, 
ЯІогіат Іигрі тогіе. 

тасиіовив, аф. [тасиіа] 1) съ пятна¬ 
ми, пестрый, Іупх; 2) замаранный, 
ѵеѳііз; ігор. обезславленный, оаозо- 
репный, позорный, Ьото, асЫезсепііа. 
т&сІѳ-І&оіо, Гесі, Гасііпп, 8. мочить, 

увлаживать, орошать. 
тасіѳо,-2.1) быть мокрымъ, влаж¬ 
нымъ, тасіеге заприте, (ро^^.)т. саегіе, 
быть въ крови; піх те йене зоіе, снѣгъ, 
тающій отъ солнца; Ь) Ігор. быть пол¬ 
нымъ, напитаннымъ, росиіа таЛепі 
ВассЬо (ѵіпо); ів тапеі зегтоліЬиз 8о- 
сгаіісіэ; 2) роёі. ~ вариться, саго та- 
<1еІ і^пі ехі#ио. 

тайѳвсо, (іиі, — 8. [тайсо] становить¬ 
ся мокрымъ. 

табібив, аф. мокрый, влажный; роёі. 
Іозва т., наполненный водою. 
Маеапбѳг и Мѳапсіггів, сігі, т. рѣка 

въ М. Азіи, чрезвычайно извилистая; 
отт. а) 8иЪві. арреЛ. = извилина, из¬ 
воротъ; Ь) аф*. Маѳапсігіив. 
Массовая, аіів, т. Фамильное имя; Са- 

^пв Сііпіпв М., другъ императора Ав¬ 
густа, покровитель Горація и Виргн- 
пя. 
Маѳбі, огшп, от. племя во Ѳракіи; отт. 
Маѳбісив, аф. 
М&еііив, родовое имя; отт. Маѳііо- 
поя, аф. 

таѳпа, ае, / мелкая морская рыба. 
Маѳпаіив, і, т. и Маепаіа, огит, м. 
горы въ Аркадіи, любимое мѣстопре¬ 
бываніе Пана; отт. М&ѳп&іів, ігіів, 
аф*. /ет. д. и Маѳпаііив, аф. роёі. = 
аркадскій; М. сіеив = Рап; ѵегвиз М. 
пастушескія пѣсни; гатив М., герку¬ 
лесова палица. г 
Маѳп&ѳ, й<1із,/ бѣшеная, неистовая = 
вакханка. 

Маепіив, родовое имя; соіишпа М., см. 
соішппа; отт. Маспіапив, аф. и 
8иЬві. Маѳпі&пихп, і, п. балконъ иди 
галерея. 
М&ѳбпѳв, пит, т. жители области 
М&ебпіа, ае,/. въ Лидіи; роёі. ВДаѳо- 
пѳв и М&ѳопіа = а) лидійцы, Лидія; 
Ь) (вслѣдствіе преданія о происхож¬ 
денія этрусковъ изъ Лидіи) этруски, 
Этрурія. Отт. 1) Маѳбпібеа, ае, т. 
лидіецъ, особл. — Гомеръ; 2) Маѳб- 
пів, іІіа,/. лидянка; особл. = ОшрЬа- 

1е иди Агасѣпе; 3) Маѳбпіив, аф*. 
лидійскій; отт. = гомерическій, ге¬ 
роическій, сагшеп, рев; Ь) этрусскій; 
8иЬ8і. Маѳопіі, этруски. 

Маѳбіаѳ, а г нт, т. скиѳское племя на 
берегу Азовскаго моря; отт. а) 
М&ѳо1Ісіі8 и МаѳоіІив, аф.; Ь) 
М&ѳоіів, ісіів, аф*. /ет. д. роёі. = 
скиѳскій; ра1ив*М. = Азовское м. 

таѳгѳо иди тоѳгѳо, гиі, — 2. печа¬ 
литься, тужить, горевать, ігап$. и 
ІПІГСШ8. 

хп&егог, огіа, т. [таегео] печаль, 
грусть. 
М&евіа Бііѵа, лѣсъ на правомъ берегу 
Тибра. 

таѳвіѳ, аЗѵ. [таезіив] печально, груст¬ 
но. 

таевіШа, ае, / [шаевіпв] уныніе, 
грусть. 

таѳзіив, аф*. 1) печальный, унылый, 
грустный, вепех; 2) роёі. печальный, 
траурный, ѵевіів; аѵіѳ т., зловѣщая 
птица. 

Маѳвиііі, см. Маввуіі. 
та$а, ае, / [та#ив] волшебница. 
та&аііа, іит, п. юрты, шалаши. 
та&ѳ, аііѵ. роёі. = та#ів, асіѵ. 
тадісив, аф. [та$ав] магическій, вол¬ 
шебный. 

1. т&зів, Шв,/ чаша, блюдо. 
2. та^ів, айѵ. болѣе; еііат т., еще б., 
тиііо т., гораздо б., поп таре — 
Яиат, столько же — сколько и; (вм. 
роэіи употреб. ѵа1(іе, та#пореге); 
вирегі. тахіте = а) всего болѣе, 
очень, весьма, т. Бёеіів, йогеге; ^иат 
т., какъ можно болѣе, сколько воз¬ 
можно; Ъ) преимущественно, особли¬ 
во, роёіае еі т. Нотетв; Ьос т. то* 
<іо; с) ^иит тахіте = именно, попе 
^иит т., 4иит Ьаес т. со ^повеете- 
шив. 

та&івіѳг, Ігі, т. 1) начальникъ, пра¬ 
витель, смотритель; т. рориіі, дикта¬ 
торъ; ш. е^иііиш, начальникъ кон¬ 
ницы, помощникъ диктатора; т. то- 
гит, блюститель благочинія, цензоръ; 
т. васгогит, верховный жрецъ; т. 
соепае, сопѵіѵіі, распорядитель —; 
т. еІерЬапІі, вожатый слона; 2) учи¬ 
тель, т. агііит; ЬаЬеге аіциет та^і- 
вігит, имѣть кого учителемъ; Ь) руко¬ 
водитель, сареге аІЦиет та^івігит 
ай гет аIі^иат. 

та^івіѳгіиш, іі, п. [та^івіег] долж¬ 
ность начальника; отт. — управле¬ 
ніе, главный надзоръ; т. васегйоііі, 
должн. верховнаго жреца; т. тогшп 
= цензура (см. та^і&іег). 

т&бІвіга, ае, /. 1) начальница; 2) на¬ 
ставница, учительница. 
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тавіяЪгаІив, ив, т. [ша^івіег] началь¬ 
ство: а) должность (начальника) т. 
опііпагіі еі ехігаоггііпагіі; евве іп та- 
ВІаІгаІи; Ь) начальникъ, правитель, 
асііге а<1 та&І8ІгаІив поіиіі. 

тартапітііав, йііа, /. [тартапітив] 
величіе души, благородство души, 

тартапітив, аф. [тартив-апітив] 
благородно мыслящій, отт. = велико¬ 
душный іми мужественный, храбрый, 
тартѳе, біів, т. магнитъ. 
Мартов, 5іів, см. Мартѳвіа. 
Мартѳвіа, ае, /. 1) область Ѳессаліи; 

2) городъ въ Карій; 8) городъ въ Ли¬ 
діи. Отт. а) Мартов, ЗДів, и Мартё- 
віие, аф.; Ъ) Марте Іев, иш, т. жи¬ 
тели М.; с) Мартѳвва, ае,/. женщи¬ 
на изъ М. вГ 'н 

тартійіешц аф. [та^див-Фсо] велико- 
рѣчивый — хвастливый. 

т&ртіПсѳ, аЛѵ. [тартШсив] 1) велико¬ 
лѣпно, внатно, прекрасно, ѵітеге, ог- 
паге; 2) высокопарно, хвастливо, 1о- 

тартШоепііа, ае, /. [таядійсив] 1) 
великолѣпіе, пышность, тіііагит, ери- 
Іагит; 2) величіе души, благородство 
мыслей, ѵігі; 3) высокопарность, хва¬ 
стовство, огаііопів, Ьотіпів. 

тартШсо, 1. [та^пов-Гасю] величать, 
прославлять. 

тартШонв, аф*. сотр. -епііог, вир. 
•епііваішив [тадпив-іасіо] 1) велико¬ 
лѣпный, пышный, аррагаіив тіііае, 
Аишв; а) важный, значительный, слав¬ 
ный, сітііав, гев #ев!ае, ГасІит; с) вы¬ 
сокій, возвышенный или высокопар¬ 
ный, сіісехиіі депив, ѵегЬа; 2) (о предм. 
одуилевл.) любящій роскошь, роскош¬ 
ный, еіе&апв, поп ша^пійсиэ;^благо¬ 
родно мыслящій, благородный, слав¬ 
ный, ѵіг. 

твртііодиѳпііа, ае, /. [та^пііс^ипв] 
1) высокій слогъ, выспренность; 2) 
высокопарность, хвастовство, 

тартіібдиив,аф. [та^иив-іо^иог] вы¬ 
сокопарный, хвастливый. 

тартНйЛо, шіа, /. [ша^пив] 1) вели¬ 
чина, согротт; 2) великость, значи¬ 
тельность, всеіегів, вирріісіі, Гп^огіа; 
3) величіе, апііііі. 
тарторёгѳ, адѵ. [та#по-ореге: сотр. 
та^оге ореге, вир. шахітореге] 1) въ 
высокой степени, очень, Левіііегаге, 
сигаге; поп т., не очень, незначи¬ 
тельно; 2) настоятельно, убѣдительно, 
впабеге, го^аге. 

Ш&ртиѳ, аф. [сотр. ліа^ог, вир. шахі- 
пшв] большой, великій; иногда =■ важ¬ 
ный, сильный, значительный, Дошив, 
гее ^евіае, саива, ехегсііив; ш. тох, 
сіашог, сильный, громкій — ; ід та- 

Іиа шшсіаге, сеіеѣгаге, преувелтім- 
вать; та$па к^иі, хнастать; т. іет- 
рив, долгое время; та&по паіи = ста¬ 
рый; отт. 1) сотр. и вир. старшій, 
ігаіег (паіи) піаіог, шахітив; виЬмІ. 
т^огев, гит, т. предки; 2) {деп. ргеііх) 
та#т = а) дорого, етеге, ѵедсіеге; Ь) 
высоко, аевіітаге, сіисеге, іасеге, в. 
цѣнить, дорожить. 

М&ртпІІ&еит, і, п. городъ въ Герма¬ 
ніи, нын. Майнцъ. 

тартв, і, т. 1) магъ, жрецъ у пер¬ 
совъ; Ъ) волшебникъ, чародѣй; 2) аф. 
магическій, волшебный. 
Маіа, ае,/. дочь Атласа, мать Мерку¬ 

рія. 
та^аНв, ія, ія. боровъ, 
пидѳвіав, Бііі, /. величіе, святость, 
или достоинство, авторитетъ, т. Лео- 
гит, Іосі; т. сопвиіів, ішіісшп; т. 
раігіа; тіпиеге тауевіаіет, оскор¬ 
бить, нарушить — ; отт. та^евіая ом. 
т. тіпиіа: ассиваге тфевіаіія, въ 
оскорбленіи в.; сопьет дате т^’еаіаіів 
(осудить за), 

хпаіог, см. тартпв. 
Мн]шц аф. майскій, саіешіае, тепяія; 

отт. виЬві. Ма^ив, і, ж. Май. 
таіивойіав, аф. [йстіп. отъ та^ог] 1) 

немного большій иди старшій; 2) до¬ 
вольно большой, 

хпаіа, ае,/. щека. 
Маі&оа, ае,/. городъ въ Испаніи, нын. 
Малага. 

таі&оіа, ае,/. безвѣтріе, тишь на морѣ, 
таіѳ, адѵ. сотр. ре;ив; вир. реввшш 

[таіиа] 1) худо, дурно, Гасеге, (іісеге; 
т. (іісеге аіісиі, злословить, ругать 
кого; т. аиёіге, пользоваться дурною 
извѣстностью; ш. ЬаЬеге аіщдет, не 
давать кому покоя, преслѣдовать, му¬ 
чить кого; 2) нехорошо, не такъ какъ 
должно == а) неудачно, т. гет ^егеге, 
ри^иаге; с) недовольво, мало, т. рта- 
Іив, т. рагепв; с) слишкомъ, т. Іахии, 
рагѵив, вирегЬив; отт. т. = сально: 
т. скіівае, теіиеге; ф не во время, т. 
веЛиІив, Гегіаіив; е) т. етеге, ѵепЛеге, 
дорого купить, продать дешево. 
Маіѳа, ае, /. мысъ въ Лаконіи. 
таІѳЛІоѳ, сиіѵ. [таіегіісив] злорѣчиво, 

съ бранью. 
таІѲ-Лісо, хі, сіит, 3. злословить, бра¬ 

нить. ругать, аіісиі. 
т&Іѳ-ЛісМо, бпів, /. злословіе, брань. 
таІѳ-ЛіоІит, і, п. брань, ругательство. 
таІѳЛісив, аф. [таіе-аісепв] сотр. 

-сепііог, вир. -сепііввітиз, злорѣчи¬ 
вый. 

т&Іѳ-Пісіо, Гёсі, Гасіит, 8. 1) худо дѣ¬ 
лать, худо поступать; 2) причинять 
зло, аіісиі. 
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т&1ѳ-№оіит, і, п. дурной поступокъ, 
худое дѣло. 

т&ІѳПоіит, іі, п. [таіе-іасіо] 1) ело* 
дѣяніе, преступленіе, соттіиеге, а<і- 
тіиеге ш., совершить — ; 2) насиліе, 
причиненіе вреда, вредъ, ргоЫЪеге 
&1щает &Ъ ііцигіа еі таіейсіо; віпе 
пНо т. рег рготіпсіат ііег Іасеге. 
таІѳПоав, аф\ [таіе-іасіепв] сотр. 

-сепііог, $ир. -сепііввітпв; 1) преступ¬ 
ный, нечестивый, безбожный, Ьото, 
▼ііа, шогев; 2) противный, неблаго¬ 
пріятный, паіига (С. Nср.), 

т&ІОви&Іив, аф*. Гта1е-виа<іео] худо 
совѣтующій — соблазнительный, об¬ 
манчивый. 
Ж&іѳѵѳпіит, і, п. городъ въ Самніу- 
мѣ, впослѣдствіи Вепетепішп. 

таіѳѵоіепііа, ае, /. [таіе-ѵоіепв] не¬ 
доброжелательство, завистливость, 
т&іѳуоішц аф*. [та1е*ѵо]еп8] вир таіе- 

то1еп1І88Ітп8; недоброжелательный, 
завистливый. 

Маіі&опа &ІПИ8, заливъ на востокѣ 
Ѳессаліи; отт. М&1ІѲП8І8, е и Ма- 
Ііив, аф*. 

шаІІГег, ёга, бгат, аф. [тБІит-Іего] 
приносящій яблоки. 
таІШоив, въ нѣког. рукоп. ем. шаіе- 

6 си а. 
та1і&пѳ, аАѵ. [таіідпив] 1) злобно, за¬ 

вистливо, недоброжелательно, ^пі; 
2) скупо, скудно, мало, (ИѵЫеге, Іап- 
(іаге. 

таіі&пііав, Й1І8, /. [таН#пив] 1) зло¬ 
нравіе, недоброжелательство, завист¬ 
ливость; 2) скупость, скудость, 

таіі&ішв, аф*. 1) злонравный, недобро¬ 
желательный, завистливый, Ьото, 
аеппо; та1і$пІ8 осиіів вресіаге; Ъ) 
роёі. худой, дурной, Іедев, віисііа; 2) 
скупой, скудный, іп Іашіапбо вес т. 
пес ейлвив; Ъ) роёі. малый, ничтож¬ 
ный, Іих, асіііив, і^пів. 

шаііііа, ае, /. [таіив] злость, ковар¬ 
ство, лукавство. 
шаШіове, айѵ. [шаііііовив] злобно, ко¬ 

варно, лукаво. 
таІШдвив, аф*. Гтаііііа] злобный, ко¬ 
варный, лукавый. 

Маііив, см. Маііасшѳ. 
таііѵ-, см. таіеу-. 
таііедіиѳ, і, т. [йстіп. отъ таііеив] 

собств. молоточекъ; ітор. а) отводокъ, 
ростокъ; особл. виноградный; Ь) за¬ 
жигательная стрѣла. 

т&ІІеив, і, т. молотокъ. 
Наііоѳа, ае, /. городъ въ Ѳесса¬ 

ліи. 
хп&іо, шШпі, таііе, [та^ів-ѵоіо] больше 

хотѣть, лучше желать, аіирхій; таіо 
аЬіге ^иат ри^паге; т. аіісиі, желаю 
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кому болѣе добра, болѣе расположенъ 
къ кому. 

таІоЪ&Шгоп, і, п. душистая кассія. 
1. таіиш, і, п. см. 3. таіив. 
2. таіиш, і, п. плодъ древесный, особл. 

яблоко. 
1. таіив, і, /. яблонь, яблонное дерево. 
2. таіив, і, ш. 1) мачта; 2) бревно, пере¬ 

кладина. 
3. таіив, аф*. [сотр. рерг, 8ир. реви- 
тия] худой, дурной, оріпіо, Ьото, 
о<1ог, шогев; иногда = а) злой, без¬ 
нравственный, Ііп^па, Ьото; Ь) не¬ 
благонамѣренный, сітія; с) вредный, 
#гатіпа, ЪегЪае; ф несчастный, ри- 
доа, ехііиа; т. аѵів, зловѣщая птица; 
отт. виЬві. таіиш, і, п. а) зло, бѣд¬ 
ствіе, несчастіе, т. іпоріпаіит; Іата 
ѵеіегит таіогит; т. ехіегпит = Ъеі- 
Іит; таіо Іио, къ твоему несчастію; 
Ь) наказаніе, собгсеге ехегсііит рисіо- 
ге та#ів диат таіо; Ь) недостатокъ, 
недугъ, таіа согрогів. 

таіуа, ае, /. мальва, просвирки, (ра¬ 
стеніе). 
МатѳгІіпІ, бгит, т. жители города 
Меввапа на о-вѣ Сициліи; отт. Ма- 
шѳгйпив, оф\ 

шатШа, ае,/. Атгіп. отъ татта. 
татта, ае, /. 1) грудь, особл. женщи¬ 

ны; т. ёаге, ргаеЪеге, кормить грудью; 
2) (у животн.) сосецъ. 

таттпіііа, ае,/. см. ташіііа. 
Матигга, ае, т. римскій всадникъ изъ 

г. ФорміЙ, бывшій ргаеіесіив Гаѣ го¬ 
гот въ войскѣ Цезаря и накопившій 
огромныя богатства; (Ногаі.) игЬв 
Мапшггагит = Гогтіае. 

тапсѳрѳ, сірів, т. [тапив-саріо] прі¬ 
обрѣтающій — покупающій на аук¬ 
ціонѣ или на публичныхъ торгахъ, 
пронимающій на себя, подряжающій¬ 
ся; отт. а) покупщикъ; Ь) откуп¬ 
щикъ; с) подрядчикъ. 

Малейше, Фамильное имя дедііз Ноз- 
Ііііае. 

тапсІраІІо, 5ш*в, /. [тапсіро] пере¬ 
дача въ собственность. 

тапсіріиш, іі, п. (дсп. обыкн. тапсірі, 
вм. -ріі) 1) купчій актъ, купля, куп¬ 
чая, Іех тапсірі; 2) право собствен¬ 
ности, собственность, неограничен¬ 
ная власть, дате аіщпіеі тапсіріо, пе¬ 
редать что въ собственность, про¬ 
дать; ассіреге аі^піеі тапсіріо, прі¬ 
обрѣсти, купить что; гее тапсірі, 
принадлежащее кому по праву соб¬ 
ственности; Ъгор. виі тапсіріі езве, 
быть ни отъ кого незавнеииымъ; 3) = 
рабъ, невольникъ, рагаге шапсіріа. 

тапсіро, 1. [тапсерв] передавать въ 
собственность =■ продавать, т. вегѵов 
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аіісиі; ігор. тапсіраіиз Іихи еі <іеві* 
4іае, предавшійся роскоши и празд¬ 
ности. 

шапсйріат и тапоиро==тапсіріит, 
тапсіро. 

тапсив, аф*. 1) увѣчный; 2) ігор. не¬ 
полный, несовершенный; Ъ) безсиль¬ 
ный, слабый. 

тапсіаіог, огів, т. [тапйо] 1) пору¬ 
чающій, поручатель; 2) подущающій 
къ доносу. 

ташШшп, і, «. [т&пйо] порученіе, 
йаге, ассіреге т. 

тап<1а1ив, пв, т. [тап<1о] ѳстрпч. 
только аЫаі. по порученію, по при¬ 
казанію: тапйаіи тео, т. Саевагів. 
Мапсіѳіа, ае, /. мѣстечко въ области 
Сабинской. 

1. ташіо, 1. [= іп таппт йо?] пору¬ 
чать, аіісиі аіщиій; т. аіісиі, иі (пе) 
еіс., ш. согриз Ьито, предать тѣло 
землѣ; хп. ве іи^ае, обратиться въ 
бѣгство; ш. аіщпій тетогіае, запом¬ 
нить, выучить что; ш. аіщиій Іііегіз, 
записать что; т. а<і аіі^пет, велѣть 
сказать кому. 

2. тапеі о* йі, зит, 8.1) жевать, сіЪат; 
роёі. т. Ьитит = пасть на полѣ сра¬ 
женія, умереть; 2) = ѣсть, грызть, 
Іога. 

МашійЫі, огит, т. народъ въ Галліи 
кельтійской, съ гл. городомъ Аіевіа. 

Машійгіа, ае,/. городъ въ Апуліи. 
т&пѳ, 1) виЪві. іпйесі. утро, йогтіге ай 

ірзпт т.; а ргіто т , съ ранняго утра; 
2) айѵ. утромъ, рано, сгаз ш., завтра 
поутру; Ьепе т., рано утромъ. 

ш&пѳо, П8І, паши, 2. 1) оставаться, т. 
йоті, арий аІЦиеш; ш. вепіепіій, о. 
прн своемъ мнѣніи; Ь) пребывать, 
быть постояннымъ, т.іп ййе, іп атісі- 
Ііа; с) не измѣняться, продолжаться, 
ш. ай повігат аеіаіеш; піЬіІ зетрег 
тапеі вио віаіи; 2) ігапзгі. ждать, до¬ 
жидаться, аіщиет; отт. ш. = пред¬ 
стоять: тогв виа диеп^ие тапеі; іе 
тапеі вирріісіит. 

тапев, іит, т. 1) душн, тѣни усоп¬ 
шихъ, ехріаге т. тогіиогит; 2) роёі. 
тѣло умершаго, трупъ, зериісга йіги- 
1а, отпіат пийаіі т.; Ъ) подземное 
царство. 

тапдо, бпіа, т. 1) продавецъ-обман¬ 
щикъ; 2) торгующій невольниками. 

т&піо&ѳ, Іігит, /. [таппв] 1) рукава, 
Іипісае; 2) ручныя оковы, цѣпи. 

тапіо&іив, аф*. [тапісае] съ рукавами, 
іипіса. 

тапісйіа, ае, /. [йетіп. отъ тапив] 
ручка. 

тапіГѳвІѳ, айѵ. [тапіГевІиз] явно, оче¬ 
видно. 

1. тапіГѳвІо, 1. [тапііезіпз] дѣлать 
очевиднымъ, обнаруживать, аі^пій. 

2. тапіГѳвІо, айѵ. [тапііеаіив] очевид¬ 
нымъ образомъ, явно. 

тапіГѳвІив, аф. 1) явный, очевидный, 
зсеіив, гез; 2) сит депіі. а) обнаружи¬ 
вающій, показывающій несомнѣнные 
признаки, тапііеьіив ѵііае, Йоіогіа; Ь) 
уличенный, ташіевіив соп]игаііоіш, 
всеіегіз, гегит сарііаііит. 
М&піііив, родовое имя; отт, Мапіііа- 
пив, аф. 

тапіріпв, і, т. роёі. = тапіриіаз. 
тапіргѳііит, іі, п. = тапиргеііит. 
тапіриіагів, е, аф. [тапіриіив] 1) съ 

манипулу принадлежащій, рядовой, 
тііев; Ь) къ тому же манипулу при¬ 
надлежащій, тапіриіагез теі, мои со¬ 
служивцы; 2) — изъ рядовыхъ, іа- 
йех, ітрегаіог. 

тапіриіагіив, аф*. [тапіриіагів] къ 
рядовому принадлежащій, солдатскій, 
простой, ЬаЪіІив. 

тапіриіаііт, айѵ. [тапіриіов] 1) гор¬ 
стями, кучками; 2) по манипуламъ, 
по отрядамъ (см. тапіриіпв, 2) асісз 
т. іпвігисіа. 

тапірйіив, і, т. [тапив] 1) горсть, пу¬ 
чокъ соломы, сѣна и проч.; 2) мани¬ 
пулъ, отрядъ солдатъ = 1/к легіона 
= 2 цеятуріяиъ. 

Мапіив, іі, т. предънмя. 
Мапііив, родовое имя; отт. Мапііа- 
пив, аф. 

таппйіие, і, т. йетіп. отъ таппия. 
таппив, і, т. (слово галльское) лошадь, 

иноходецъ. 
тапо, 1. 1) течь, литься, вап&иіз, І&сгі- 
та тапаі; Ь) роёі. ігапв. изливать, 
проливать, т. теііа, Іасгітаа; 2) ігор. 
проистекать, рессаіа т&папі ех ѵШіз; 
Ъ) распространяться, таіит тапаѵіі 
рег Ііаііат; гитог т. Іоіа игЬе, по- 
всему городу. 

т&пвіо, бпІ8; /. 1) оставаніе, пребыва¬ 
ніе, т. йіиіта; 2) пристанище, мѣсто 
роздыха, станція, 

тапвііо, 1. = тапео. 
тапѳиѳ-Гасіо, Гбсі, Гасіит, 8. дѣлать 

ручнымъ, покорнымъ; ігор. укро¬ 
щать, унимать, смягчать. 

хпапвиѳвсо,-8. [тапив-виезсо] 
дѣлаться ручнымъ, кроткимъ; ігор. 
укрощаться, смягчаться, 

тапвиѳіѳ.айѵ. [тапвиеіпв] кротко,тихо. 
топвиѳіййо, шів,/. [тапвиеіиа] кро¬ 

тость, мягкость. 
т&пвиѳіив, аф. [тапиз-виеіив] руч¬ 

ной; ігор. кроткій, тихій, мягкій, 
тапіѳіѳ, ів, п. [тапив] ручникъ, поло¬ 

тенце (обыкн. мохнатое, иногда глад¬ 
кое: Іопаів ѵіііів). 
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тапіхоа. ае,/. сума, ранецъ, 
тапіхіе, іа, п. = таліеіе. 
МапіІцѳа, ае, /. городъ въ Аркадіи. 
Мал Іи а, ае, /. городъ въ сѣверной 
Италіи; отт. -Іи ал из, аф. 

тапиаіів, е, аф. [талое] помѣстнмый 
въ рукѣ, ручной. 

шапйЬіае, ашт,/. [талое] 1) добыча, 
особл. военная; 2) деньги, выручен¬ 
ныя изъ продажи добычи, особл. доля 
полководца, рогііслт <1е тапиЬііа 
СітЪгісіе Іесіі. 

тапиЪіаІіѳ, е, аф*. [талоЪіае] къ до¬ 
бычѣ ОТНОСЯЩІЙСЯ. 

тапиЪгішп, іі, а. [тапиа] ручка, ру¬ 
коятка. 
тапиГееІив, оф\ см, таліГееіие. 
тапитіввіо, бліе, /. [талшпіііо] от¬ 

пущеніе на волю. 
тапи-тіііо, тіеі, тіееот, 8. отпускать 

на водю, еегѵит. 
татх-ргѳііит, іі, п. пдата 8а работу; 

ігор. награда. 
талия, ое, /. 1) рука; еяее, ЬаЪеге а<1 
талое, быть, имѣть подъ рукою; ша¬ 
лит (іаге аіісиі, подать кому руку, 
ігор. помочь кому; шалив (ѵісіаа) (іа¬ 
ге = покориться; ри#ла ]ат ѵепвгаі 
ад шалив, дошдо до рукопашнаго боя; 
шалит солвегеге (солГегге) вступить 
въ рукопашный бой; отт. талое = 
а) сида, ш*Ъее тали сареге; особл. о 
личной храбрости: шало ѵілсеге, ша¬ 
ло Хогііе; Ь) власть, ееее іл тало &1і- 
сиіие; с) искусство, огаііо тали Гасіа; 
игЪе тали толііа; ехігета талиа (от¬ 
дѣлка) пол ассеееіі еуое орегіЪие = 
работы его не докончены, не отдѣла¬ 
ны; ф почеркъ, Аіехісіів шалит ата- 
Ъаш; шалит аіісфие ітііагі; ё) т. 
еІерЬаліі, хоботъ у слона; ш. Геггеа, 
абордажный крюкъ; 2) отрядъ сол¬ 
датъ, толпа, шайка, сошрагаге ша¬ 
лит; шалив согуигаіогит. 

тараііа, іит, п. — тадаНа. 
тарра, ае,/. 1) платокъ, которымъ да¬ 
вали сигналъ на ристалищахъ; 2) сал¬ 
фетка. 

МагаіЬоп, бпія, т. мѣстечко въ Ат¬ 
тикѣ; отт, М&гаІЬбпіия, оф. 

МагаШоа, і, /. городъ въ Финикіи; 
отт. МагаІЬѳпия, аф*. 

т&гаІЬгив, і, т. или тагаШгит, і, 
и. укропъ. 
М&гоеІІив, Фамильное имя; отт. М&г- 
оеШапив, аф. МагсѳІІіа, опил, п. 
празднество въ Сициліи въ честь 
ЭТОЙ Ф. 

тагоѳо,-2. быть вялымъ, быть 
слабымъ. 

тагоѳяоо,-8. [тагсео] вянуть; 
дѣлаться вялымъ, слабымъ. 

тагсібив, аф*. [тагсео] увядшій; ігор. 
вялый, раслабленныЙ. 
Магсіив, родовое имя; отт. Магсіа- 
пив, оф 

М&гоот&ппі, бгит, т. сильное племя 
въ Германіи. 

тагсог, огіе, т. [тагсео] вялость, 
дряхлость. 
Магсия, предъвмя. 
Магбі, бгит, т. племя на берегу Кас¬ 

пійскаго моря. 
таге, іе, п. море; іеггА тагщие, на мо¬ 

рѣ н на сушѣ; т. поеігит или іпіег- 
лит, Средиземное м.; т. еирегит, 
Адріатическое и Іоническое м.; т. 
ілГегиш, Этрусское м.; роёі. ѵілит 
тагіе ехреге, в. несмѣшанное съ мор- 
скою водою. 
Магѳа, ае, или Магѳбіа, ае, /. озеро 

и городъ въ Нижнемъ Эгиптѣ; отт, 
Магѳоііоив, аф*. и Магѳбіія, Ібіе, 
аф. /ет. дсп. роёі. = египетскій, 

шагв&гііа, ае,/. жемчужина, перлъ. 
тагвагхШт, і, п. = тагвагііа (Тас.). 
Маг^іапа, ае, /. область въ Азіи при 
рѣкѣ Оксѣ. 

т&г^іпо,1. [тагдо] дѣлать край, окайм¬ 
лять. 

таг^о, шіе, т. край. 
Магіоа, ае, /. нимфя, которой посвя¬ 
щена была роща при рѣкѣ Лирисѣ. 

тагшия, оФ. морской, 
тагііа, ае,/. см. тагііив. 
тагііаіія, е, аф'. [шагііив] супруже¬ 

скій^ брачный. 
тагішпив, или -Ійтла, аф*. [таге] 
морской, огЪв, Ъеііит; Ьотіпев т. 
моряки; отт. 8иЪві. тагіііта, бгит, 
п. приморскія земли. 

тагііо, 1. сочетать бракомъ; ігор. со¬ 
вокуплять; щ. иітое = привязывать 
виноградъ къ вязу. 

тагііив, 1) оф*. супружескій, брачный, 
ХоеДив, йбея; Ь) сочетавшійся бра¬ 
комъ; (роёі) «Іипо шагііа Хгаіге; 2) 
8иЬ8І. тагііие, і, т. супругъ; шагііа, 
ае, /. супруга. 

Магіив, родовое имя; Магіаппѳ, 
оф. 
Магтагхоа, ае, /. область въ запади, 

части сѣв. Африки; Магтагхбае, 
аглт, т. жители этой области, 

тагтог, бгіе, п. 1) мраморъ; тагто- 
га — мраморныя статуи, памятники; 
2) роёі. гладкая поверхность моря, т. 
іпікіит. 

тагтбгѳиѳ, оф*. [тагтог] 2) мрамор¬ 
ный; еідоит т., статуя; 2) роёі. на 
мраморъ похожій, бѣлый какъ мра¬ 
моръ, сегѵіх, ЪгасЫит; ае^ио^ т., 
гладкая поверхность моря. 

ВДаго, бліе, т. Фамильное имя. 
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Магопѳа, или -піа, ае, /. 1) городъ во 
Ѳракіи; 2) городъ въ С&миіумѣ. 
Магопііаѳ, агит, т. жители г. Маро- 

ней, см. Магопѳа. 
ВДагреввив, і, /. мѣстечко во Фригіи; 

отт. Магрѳвѳіив, аф. 
Магрѳвив, і,/. гора на о-вѣ Паросѣ; 

отт. Магрѳвіив, аф. 
МаггиЫшп, или -ѵіпт, и, п. городъ 

въ Лапіумѣ; отт. -Ъіиз, аф. 
МаггиохпІ, бгит, т. племя въ Лаціу- 
мѣ; отт. Зіагпхохпив, аф. 

Маггиѵішп, см. МаггиЫшп. 
Маге, іів, т. сынъ Юпитера и Юноны, 

богъ войны; ігор. = а) борьба, бой, 
сраженіе, М. Несіогеов, б. съ Гекто¬ 
ромъ; ае^^о (аедиаіо) Магіе ри^паге, 
сраж. съ равнымъ успѣхомъ; М. іп- 
сегіив (апсере) еві, успѣхъ сраженія 
сомнителенъ; аио, (тео, ѵеаіго) Магіе, 
собственными силами, безъ чужой по¬ 
мощи; б) образъ сраженія, вио Магіе 
рп^паге, ср. привычнымъ образомъ; 
орро8. аііело Магіе рп&паге. Отт. 1) 
Магііаііа, е, аф. къ Марсу принад¬ 
лежащій, Марсовъ, Натеп; 2) Маг- 
ііие, аф'. Марсу посвященный, Мар¬ 
совъ, Кота, сатрпв; Ь) роН. къ вой¬ 
нѣ относящійся, военный, агта, ѵпі- 
пега; с) Мартовскій, тепвіа М., Мартъ 
мѣсяцъ; саіепб&е т , первое число 
Марта м. 

Магаі, бгит, т. племя въ Лаціумѣ; 
отт. Магвіоив, и -ваз, аф*.; 2) племя 
въ сѣверн. части Германіи. 

тагвйріит, іі, денежный кошелёкъ. 
Магвуа, ае, т рѣдко = Магвуав. 
Магвуав, ае, т. 1) сатиръ во Фригіи, 
дерзнувшій состязаться съ Аполло¬ 
номъ въ игрѣ на свирѣли; Аполлонъ 
побѣдилъ его и содралъ съ живаго 
кожу; 2) рѣка въ Фригіи. 
Магііаііе, аф*. см. Маге. 
МаПіѳбІа, ае, т. [Мага-соіеге] поклон¬ 
никъ Марса. 
МаПІвѳпа, ае. т. [Мага-вдпеге] рож¬ 
денный отъ Марса. 
Магііив, аф. см. Маге. 
Магив,і,т. рѣка въ Дакіи, нын. Морава. 
шее, йгів, т. 1) мужскаго пола = а) 
мужчина; Ъ) самецъ; 2) роёі. муже¬ 
ственный, храбрый, апіхпиз. 

тавоиііпив, аф [таз] мужскій, муже¬ 
скаго рода. 

тавсйіив, оф. [тав] 1) мужскаго по¬ 
ла, мужскій, іпГапа, ^ешів; 2) ігор, 
мужественный, храбрый, ргоіеа. 

Мавіпівва, ае, т, царь нумидійскій, 
дѣдъ Югурты, союзникъ Рима. 

таѳва, ае,/. комъ, кусокъ, масса. 
Мавв&вёіаѳ, агит, т. скиѳское племя 
на берегу Каспійскаго моря. 

Маввіоия, і, т. гора на границѣ Л*- 
ціума и Кампаніи; опт, Маввіошц 

МаввШа, ае,/. городъ на югѣ_ Галліи, 
нын. Марсель; отт. МаввШапшц м 
-Ііепаія, е, оф. и ѵиЪъі. Маввіііѳпвев, 
Іит, т. жители М. 

Маввуіі, бгшп, т. племя въ сѣверн. 
Африкѣ; отт. Маввуіив, и -Ііпв, аф*. 

тавіхйоа, ае, и -$а, ае,/. овечья шу¬ 
ба, тулупъ. 

тавігиоаШв, аф. [тазігиса] одѣтый 
въ овечью шубу, 

т&вігива, см. тавігиоа. 
таі&га, ае, или шаіАгів, іа,/, дротикъ, 
метательное копье. 

таіеііа, ае, /. [Лтія. отъ таЫа] гор¬ 
шокъ. 

таіѳШо, бпія, т. = таіеііа. 
таіѳг, Ігіа, /. мать; ігор. Іихпгіеа еаі 
т. аѵагіііае. 

таіѳгойіа, ае, /. [Детіп. отъ таіег] 
матушка. 

хпаібгіа, ае, /. 1) матерія, вещество, 
начало, т. гегит; Ь) матеріалъ, строе¬ 
вой лѣсъ, т. саеЛеге, рубить лѣсъ; 
2) ігор. матерія, предметъ, т. веппо- 
пит; т. аЛ іосапЛит; зитііе тдіе- 
гіат аедпат ѵігіЪив; Ь) начало, источ¬ 
никъ, поводъ, т. опт іит таіогат; 
т. веЛШошв; с) природное свойство, 
способвости, т. еі іпЛоІев Саіопіа; т. 
іп апітіа Ьшпапія. 

таіѳгі&Шв, оф. [таіегіа] построен¬ 
ный изъ дерева; аеЛев т&іе таіегіа - 
Іае, домъ □. изъ дур на го лѣса, 

таіѳгіѳв, 5і,/ = таіегіа. 
таіѳгіог, 1. йероп, [таіегіа] рубмть 

лѣсъ, запасать строевой лѣсъ, 
таіѳгів, ів, /. = таіага. 
таіѳгпив, оф. [таіег] матерній, мате¬ 
ринскій. 

таіегіёга, ае, /. [таіег] тбтка, сестра 
матери. 

таіЪѳт&Йоия, аф. математическій; 
отт. а) -са, сае, /. математика; Ь) 
-сов, і, т. математикъ. 

МаІІпив, і, т. гора въ Апулія, отт. 
Маіішхв, аф. 
Маігаііа, іит, я. [таіег] праздникъ въ 

честь богини Маіег Маіпіа, см. Ма* 
ѣиіа. 

таІгіохсІа,ае, т. [таіег-саеЛо] матере¬ 
убійца. 

таІгісШит, іі, п. [таіег-саеЛо] т- 
тереубіЙство. 

т&ігішбпішп, іі, я. 1) бракъ, супру¬ 
жество; аіциат іп т&ігітопіот Ла- 
сеге, же виться на комъ; Лаге им 
соііосаге аіциат іп т., выдать кого 
ва-мужъ; 2) ріиг. (Тое.) таігітоша, 
замужнія женщины, супруги. 
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т&ігітив, аф\ [таіег] имѣющій мать 
въ живыхъ. 

т&ітіх, Ісів,/. [таіег] 1) м&тка7 самка; 
2) (у растен) главный сукъ, стволъ, 

таігопа, ае,/. [таіег] замужняя жен¬ 
щина, почтенная женщина. 

Ма&опа, ае, /. рѣка въ Галлія, ньш. 
Мате. 
т&ігоп&іів, ѳ, аф. [таігопа] принад¬ 

лежащій, приличный почтенной за¬ 
мужней женпщнѣ, ^гауііав. 

таігиѳіів, ів, ж. [таіег] сынъ брата 
матеря. 

хп&На, ае,/ цьшовка, рогожа, 
т&ійііц ае, /. горшокъ, 
таіиг&іе, асіѵ. [таіого] скоро, поспѣш¬ 

но. 
т&ѣйге, адѵ. [таіогив] 1) во-время; 2) 
рано, скоро; ехвресіаііопе таіпгіов 
= раньше нежели ожидали, 
таіигѳвоо, ті, — 8. [таіигав] созрѣ¬ 
вать. 

таішгііав, йіія, /. [таіогив] спѣлость, 
зрѣлость; ігор. достаточное развитіе, 
настоящая пора, своевременность. 

хпаШго, 1. [таіогив] 1) дѣлать зрѣ¬ 
лымъ, приводить въ зрѣлость, оѵав; 
2) ігор. ускорять, аіісоі тогіеш; т. 
ііег; т. Го&апц поспѣшно бѣжать; Ъ) 
ігапё. и іпігап». немедля, не откла¬ 
дывая приступать, дѣлать—спѣшить, 
т. ргойсівсі; таіигаге і извив еві (ему 
приказали); таіогаіо орив еві, не 
должно откладывать, должно немед¬ 
ля приступить къ дѣлу, 

т&іпгшц аф*. 1) спѣлый, зрѣлый; ігор. 
а) достаточно развитый, ѵігдо т., 
взрослая дѣвица; таіогив тіііііае, 
годный въ воеян. службу; таіигав 
апіті, благоразумный; Ъ) полный, со¬ 
вершенный, #1огіа, тіііов; роёі. таіи- 
гив аеті (аеѵо) пожилой, старый; 2) 
своевременный, тога; таіигот тійе- 
Ъаіог; Іетрив т., настоящая пора, 
удобное время; с) ранній, скорый; 
Ыетз, (Увсеввіо, ^шіісіит, ѵісіогіа; 
роёі. таіигіог. вит Шо, я пришелъ 
раньше нежели онъ. 
М&ійіа, ае, /. богиня утра; таіег М. 

впослѣдствіи = ЬеосоіЬеа или Ідо. 
т&ШІахшв, аф. [таіоіа, тале] утрен¬ 
ній, ранній; роёі. едиі т. = е^^і А иго- 
гае. 
Маогі, бгот, ж. жители области Маи- 
гіѣапіа, ае, /. на сѣв. берегу Афри¬ 
ки, в& западъ отъ Нумидіи; опт. Ъ) 
Мантов, оф. роёі. = пуническій, 
африканскій; Ъ) Маогивіов, аф*. — 
М&шгшц М&шгиаіі, бгит, ж. = 
Маигѣ 
Маигйвіа, ае, /. = Мапгііапіа, см. 
Маогі. 

Маовбіив, і, т. царь карійскій, кото¬ 
рому супруга Артемизія воздвигла 
великолѣпную гробницу; отт. Маи* 
воіѳшп, еі, п. = великолѣпная гроб¬ 
ница, мавзолей. 
Маѵога, Маѵогііиѳ, роёі. = Маге, 
М&гііов, см. Мага 

т&хіііа, ае, /. [Аетіп. отъ таіа] че¬ 
люсть. 

щ&хіше, айѵ. см. та^іѳ. 
тахіторегѳ, см. та&порѳгѳ. 
шахшпиз, тахитѳ = тахітов, та- 

хіте. 
Магаоа, ае, / гл. городъ 'Каппадокія. 
Маиа&аѳ, агит, /. городъ въ Индіи, 
тагопбтов, і, т. блюдо, 
тѳ&іив, ов, т. [тѳаге] 1) хожденіе, 
ходъ, движеніе; 2) сопсг. ходъ, путь; 
теаіов БапиЪіі, устья Дуная, 

т ѳ-о ае Іо г,=кл я нусь Касторомъ (сроен. 
теѣегсиіев). 

теоЬашоив, оф. механическій; виЬві. 
-сов, і, т. механикъ, 

тобсііх, см. тейіх. 
Мѳйѳа, ае, /. дочь Ээта, царя Колхи¬ 
ды, искусная волшебница, при помо¬ 
щи которой ТезеЙ овладѣлъ золотымъ 
руномъ; отт. Мѳсіёів, Шв,аф\/т.у. 

теіѳіа, ае, /. [ше<1еог] цѣлебное сред¬ 
ство; ігор. пособіе, облегченіе, 

тейѳог,-2. сироп. 1) лечить, вра¬ 
чевать, тогЪо; агв те<1еп<1і, врачеб¬ 
ная наука^ 2) ігор. пособить, помочь, 
та!о, іпоріае. 
МѳсІІ, бгит, т. мидяне въ средней 
Авіи въ области Медіа, ае, /.; роёі. 
иногда = персы или парѳяне; отт. 
Мѳдие и Медіоив, аф*. индійскій, 
роёі. персидскій, ассирійскій, парѳян¬ 
скій. 

тесііавІІпив, і, т. [те<Кав] чернорабо¬ 
чій, служитель. 

тѳдіоаЪіІіа, е, аф. [теёісог] исцѣли¬ 
мый, ивлечнмый. 

тѳсНсатѳп, іпів, п. [те<іісо] средство, 
приправа = 1) лечебное средство, ле¬ 
карство, ш. тіоіепіит; ігор. смягче¬ 
ніе, облегченіе, т. боіогів, ІаЪогит; 
2) отрава, отравленный напитокъ, 
ядъ, тіа тебіс&шіпів; а^иеге т.; 3) 
магическое средство, чара, іапіит 
роввопі т; 4) краска, румяны, косме¬ 
тическое средство; ігор. прикрасы, 
огаііопів. 

тедіоатѳпіагіив, аф*. [тесіісатеп- 
Іит] лекарственный; отт. 9иЪві. а) 
-Іапа, ае,/. (вс. ап) аптекарское ис¬ 
кусство, Фармацевтика; Ъ) -Іагіов, іі, 
т. аптекарь. 

тѳдіоахпеігішп, і, п. = тедісатеп. 
1. тесііоаіив, ов, ж. [тесНсо] магиче¬ 

ское средство, чародѣйство. 
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2. тѳбіоаіов, рагіср. и. тебісо; 2) аф. 
цѣлебный, лечебный, 

шѳсіісшив, аф. [тебісав] врачебный; 
отт. *иЪ$і. тебісіпа, ае, /. = а) (ас. 
агв) врачебная наука, медицина; ?а~ 
сеге, ехегсеге т.-, заниматься м.; Ъ) 
(ас. гев) лечебное средство, лекарство, 
баге т, абЬіЬеге т., употреблять л.; 
ігор. средство, пособіе, облегченіе, 
ш. (іоіогіэ. 

тѳсііоо, 1. [тебісив] 1) (рѣдко) лечить; 
2) искусственными средствами при¬ 
готовлять, приправлять, ветіпа; ро- 
Ііо тебісаГа; роёі. т. сарШов, Іапат 
= красить —; отт. тебісаіия, оча¬ 
рованный: вебев ш. 

тѳсііоог, 1. йсроп. [тебісив]=тебеог. 
1. тѳсііоив, [тебеог] 1) аф. врачеб¬ 
ный, цѣлебный, агв, ѵів; 2) сиЬві. 
врачъ. 

2. МѳсІІоия, аф. см. Мѳсііа. 
тесііѳ, айѵ. [тебіив] посредственно. 
хпесІІёіаи, ііів,/. [тебіив] средина, 
шѳбішпшп, і, «. и -пае, 1, т. хлѣбная 
мѣра у грековъ. 

тѳбіоогів, е, аф. [тебіив] 1) посред¬ 
ственный, обыкновенный, часто = 
незначительный, ничтожный, роёіа, 
огаіог, враііит, ргаетіит; 2) малымъ 
довольный; аштив Ъаиб т. 

тѳбіоогііав, йіів, /. [тебіосгів] 1) по¬ 
средственность, незначительность, 
ничтожность, іп^еаіі; 2) средина, 
умѣренность. тебіосгііаіет іепеге; 
т. ш бісепао; тебіосгііаіев (регіиг- 
Ъаііопит) умѣренныя страсти, 

шѳбіосгііѳг, адѵ. [тебіосгів] посред¬ 
ственно — умѣренно. 

НѳсіІоІапихп, і, п. городъ въ сѣв. Ита¬ 
ліи, нын. Миланъ; отт. Мѳ<1іо1&- 
пѳпвів, е, аф. и -пепвев, іат, т. жи¬ 
тели г. М. 

тѳйіШэшкіив, оф. [шѳбііог] безпре¬ 
станно помышляющій, а^иіб, о 
чемъ-н. 

тѳШіатѳпіит, і, п [тебііог] по¬ 
мышленіе (о чемъ) — приготовленіе 
(къ чему) т. ЪеШ. 

тѳдііаіе, адю. [тебііаіив] обдуманно. 
тѳдШШо, бпів, /. [тебііог] 1) раз¬ 
мышленіе, обдумываніе, геі аіісфия; 
2) = приготовительныя занятія, при¬ 
готовленіе, т. аЦие ехегсіиііо. 

тѳ<1іі»1дів, см. тѳсІНог. 
тѳйііѳггапѳив, оф. [тебіив-іегга] 

средиземный, внутри страны лежа¬ 
щій, внутренній; виЬві. тебііеггапеа, 
бгпт, п. внутреннія части страны, 
внутренн. страна. 

тѳсШог, 1. йероп. 1) обдумывать, раз¬ 
мышлять, аіщиіб, <іе ге аіщпа; рімгіср. 
тебііаіив иногда расе, обдуманный, ога- 

ііо т.; Ь) = приготовляться (къ чему) 
т. ассоааііопет, сапват; т. іа аіщпіб; 
2) промышлять, замышлять, намѣре¬ 
ваться, ?и&ат; т> ргойсівсі, ге&паге; 
3) = упражняться, стараться, Бето- 
віЬепов регііесіі тебііапбо, иі еіс. 

тѳсіішп, іі, п. см. тѳйіив, 3. 
тѳсІіив, аф. 1) средній, Іосав, рагв; іп 
тебіа агЪе, іп тебіо соііе, тебіа ае- 
аіаіе = іп те<1іа рагіе игЪіа, соіііа, 
аевіаіія, въ срединѣ, посреди города, 
холма, лѣта; тебіо Іетроге, въ про¬ 
межутокъ времени, между тѣмъ; 2) 
ігор. представляющій нѣчто среднее: 
а) посредственный, неважный, обы¬ 
кновенный, огаііо, ід&епішп, сопзі- 
Ііат; Ь) неопредѣленный, гезропват; 
с) нейтральный, безоричастный; #еге- 
ге ее тебішп, тебіів сопаіНів віаге, 
быть нейтральнымъ; отт. оЯегге ее 
тебішп, предложить себя въ посред¬ 
ники; 3) еиЪ&і. тебіит, іі, п. средина, 
т. біеі; (іп) тебіо аебіит; ігор. тебіо 
іге, держаться средины; геШщиеге 
аіщиіб іп тебіо, оставить что нерѣ¬ 
шеннымъ; Ь) для означенія того, 
что для всѣхъ доступно, открыто, 
всѣмъ извѣстно: іп тебішп аІщоіб 
ргоіегге, сдѣлать что извѣстнымъ; 
гев еві іп тебіо, на виду всѣхъ, пуб¬ 
лично ши для всѣхъ; ргобіге іп те- 
біит, показаться; бѳ (е) тебіо Іоііеге, 
удалить, устранить; е тебіо гееебеге, 
удалиться; е тебіо аЬіге (ехсебеге) 
умереть; ѵегЪа е тебіо витріа, слона 
взятыя изъ вседневной жизни; гет 
іп тебіат баге, предоставить что 
всѣмъ для общаго употребленія; іп 
тебіат сопваіеге, заботиться объ об¬ 
щемъ благѣ. 

Ме<ііив Лсііиа, см. йсііив. 
тѳбіх, Ісів, т. начальникъ у основъ 

въ Кампаніи; т. іиіісив, старшій на¬ 
чальникъ. 

тебиШц ае, /. [тебіив] мозгъ, мозго- 
внна, сердцевина; ігор. а) нутръ; Ь) 
душа, сердце. 

ВДейиШа, ае,/. мѣстечко въ Лаціумѣ; 
отт. -ІІІпав, оф. 

Мѳбив, 1) оф. см. Мебі; 2) кйЬлі. -ив, 
і, 0і. рѣка въ Персіи; Ь) сынъ Ме¬ 
деи. 
Мѳбйяа, ае,/. см. Оог^о; Мейив&е- 
ив, оф.; Гопа М. = Нірросгепе. 

тѳПіів, іі, /. см. терЪШв. 
Ме^аега, ае, /. одна изъ трехъ фурій 

«гнѣвная»; см. Ригіа. 
ЭДѳ&аІѳвіа или -Іеовіа, бгиш, п. празд¬ 
нество въ честь богини СуЬеІе, та- 
^па таіег. 
Мез&іороіів, ів, /. городъ въ Аркадіи; 

отт. 1) -роШае, Егит, т. жители г. 
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М.; 2) -роііііпив аф. и виЬві. -пі, 
5гшп, т. жители г. М. 

Менага, йгпш, п. и Ме^йга, ае, /. 1) 
гд. городъ Мегариіы, въ среди. Гре¬ 
ши; 2) городъ въ Сициліи. Отт. а) 
ЗДе&агепзія, е, аф. и виШ. -гепвев, 
іпш, т. жители г. М.; Ь) Ме&агѳиа, 
и Мев&гив, оф. (роЫ), с) Менате¬ 
пе, еі или еов, т. житель г. М.; й) 
Мѳнагіоив, оф. и виЬзі. -гісі, огит, 
т. приверженцы Эвклида, уроженца 
г. М. 

1. Мѳн&гбйв, еі, т. сынъ Нептуна, 
отецъ Гипаомена; Ьегов Медагётв = 
Нірротепев. 

2. Менатепа, см. Менага. 
Медагіоив, см. Мевага. 
Мѳв^гів, Ібів, /. 1) область средней 
Греціи; 2) = Менага, 2. 
Мѳнатов, см. Менага. 
тѳ&івіаоев, пт, т. [ел. греч.) вельмо¬ 
жи, зв&тные. 

тѳЪѳгооІе, см. Негспіѳв. 
те]о,-8, мочиться. 

тѳі, тѳШя, п. мёдъ. 
Мѳіае, 2гпт, /. мѣстечко въ Самніу- 

мѣ. 
Мѳіатриа, ббів, т. сынъ Амиѳаона, 

прославившійся искусствомъ прори¬ 
цанія и врачеванія. 

теІ&псЬоІіоив, аф. чериожелчный — 
меланхолическій. 
Мѳіапірре, ев, /. 1) сестра царицы 
амазонокъ Антіопы; 2) дочь Эола, 
противъ воли отца вышедшая за 
Нептуна. 

ЖѳІапіЪо, ив, /. морская нвмфк, дочь 

Девкаліона. 
МѳІапІЪив, і, т. 1) рѣка въ Сарматіи; 

2) царь въ Элидѣ, впослѣдствіи въ 
Аѳинахъ, отецъ Кодра; отт. -іЪЗив, 
аф. 

теіапигаи, і, т. морская рыба съ чер¬ 
нымъ на хвостѣ пятномъ. 

Меіѳа&вг, &гі, и Мѳіе&н™8» і, т. сынъ 
царя Калидонскаго; отт. Мѳіѳа^гі- 
йѳв, бит,/, сестры М. 

1. Мѳіев, Йіів, т. рѣка въ іоніи близъ 
Смирны; отт. Меіеіѳав, аф. 

2. тѳіѳв, или тѳІІв, ів, /. куница. 
МеІІЪоѳа, ае, /. городъ въ Ѳессаліи, 
родина Филоктета; отт. МѳІіЪоеоа, 
оф. 
МѳІІоегіа, или -іеа, ае, т. сынъ Аеа- 
маса и Ино, боосившійся въ море и 
превращенный въ морское божество; 
см. АіЬ&тав и Іпо. 
тѳіісив, оф. мелодическій, музыкаль¬ 
ный, лирическій. 
Нѳііе, ев, /. морская нимоа. 
теШоіо», і, /. и -іоп, і, п. донникъ 
трилистныА, донная трава. 

тѳіітѳішп, і, п. сладкое, медовое яб¬ 
локо. 

тѳііог, см. Ьопии. 
тѳІіврЪуІІшп, і, п. мелисса, медовка 

(растеніе). 
Меііввив, і, т. греч. философъ, урож. 

о-ва Самоса. 
Мѳіііа, ае, /. островъ между Снциліею 

и сѣв. берегомъ Африки; отт. Мѳ- 
Іііепвів, е, аф. 

тѳііиа, см. Ъѳпе и Ьопив. 
Мѳііия, см. Меіов. 
теііивейіе, аЛѵ. [йетгп. отъ теііог] 

получше. 
тѳііивойіав, аф. [йетіп. отъ теііог] 

немного лучшій. 
Мѳііа или Мѳіа, ‘ае, ж. рѣка въ сѣ¬ 

верной Италіи. 
тѳІШѳг, ёга, бгшп, аф. [теі-іего] 
приносящій мёдъ. 

тѳІІШоіат, іі, п. [теМасіо] медотво- 
реніе. 

тѳШіив, оф. [шеі] медовой, сладкій 
какъ мёдъ. 

тѳіоа, п. роіі. пѣснь. 
Меіов, і, /. одинъ изъ Спорад ежихъ 

острововъ на Эгейскомъ морѣ; отт. 
Мѳііив, аф. 
Мѳіротѳпе, ев,/ муза трагической н 
лирической поэзІм. 

тешЪг&па, ае,/. 1) кожица, оболочка, 
перепонка; 2) пергаментная кожица, 
пергаментъ. 

шѳтЪгапйІа, ае/. Зет. отъ тетЬгапа. 
тетЪгаііт, скіѵ. [тетЪгит] 1) по 

членамъ, по частямъ, епшпегаге; 2) 
отрывками, небольшими предложе¬ 
ніями, біееге. 

тѳтЬгшп, і, п. 1) членъ; 2) часть, от¬ 
дѣлъ. 

тешіпі, іаве, ѵсгЬ. ск/есі. 1) помнить, 
аііефиа геі или аіщиіб, что н.; 2) 
рѣдко — упоминать, бе ге аііцпа. 
Меішпіив, родовое имя; отт. Мет- 
ші&пив, оф. 

Мѳтпоп, бпів, т. сынъ Тнѳона и Ав¬ 
роры, царь эѳіопскій, союэинкъ тро¬ 
янцевъ; отт. Мѳтпдпіив, аф.роёі. 
= восточный. 

тѳтог, бгів, аф. 1) помнящій, Ъепеб- 
сіі, благодѣяніе; иногда аЬвЫ.^благо¬ 
дарный или злопамятный, мститель¬ 
ный; 2) памятливый, шепбасет орог- 
іеі еаае тетогет; 3) = напоминаю¬ 
щій, поіа; іпдепіит т. еі Китае еі 
Котиіі. 

тѳтогаЪШя, е, оф. [тетого] досто¬ 
памятный — замѣчательный. 

тѳшогапсіиз, аф. [тетого] достой¬ 
ный упоминанія, достопамятный. 

тетогаіог, бгіа, т. [тетого] повѣ¬ 
ствователь. 
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шетог&іив, рагіср. и. тешого. 
тѳтог&іив, ив, т. [тетого] упомина¬ 

ніе, разсказъ. 
тѳтбгіа, ае, /. [шетог] 1) память, 

(способность помнить и воспоминаніе) 
т. Ъопа; тетогій іепеге, помнить; 
тетогіае ргобеге, ігабеге (объ исто¬ 
рикѣ) т=повѣтствовать; рові Ьотігшш 
тетогіат, сколько люди помнятъ = 
съ древнѣйшихъ временъ; 2) = вре¬ 
мя: ш^ие аб повігат тетогіат, до 
нашихъ временъ; Ъфив тетогіае рЫ- 
ІоворЪі; Ь) извѣстіе, разсказъ, <1е Ма- 
^опів іпіегііи биріех т. ргобііа евЦ 
с) происшествіе, событіе, теіегів те¬ 
тогіае гесогбаііо. 

тѳтогіоіа, ае, /. [йапіп. отъ тето- 
гіа] память. 

тѳтогііѳг, аЛѵ. [тетог] на память, 
наизусть. 

тетого, 1. [тетог] упоминать, раз¬ 
сказывать, аіідиіб, бе ге аІЦиа; см. 
тетогапбпв. 
МѳтрЬів, іа, или Ібів, /. городъ въ 
Египтѣ: отт. а) МѳтрЫіеа, ае, т. 
аф.; Ъ) МетрЬШоив, аф. и -рЪііів, 
ібів, аф. /. роёі. = египетскій, 

тѳшц ае, /. см. таѳпа, ае. 
Мѳп&е, Йгит, /. городъ на о-вѣ Сици¬ 

ліи; отт. Мѳп&ѳпі, отт, т. жите¬ 
ли г. М. 

ВДѳп&Ііррѳ, въ нѣкот. рукоп. я издан. 
вм. Мѳі&піррѳ. 

Мѳп&ріі, бгшп, т. племя въ сѣверной 
Галліи. 

тѳпсіа, ае,/. = тепбпт. 
тѳпбаоіідцтів, аф. [тепбасіит-іо- 

^иог] лживый. 
тѳпбаоіит, іі, п. [тепбах] 1)ложь, 

неправда, бісегѳ т.; 2) роёі. обманъ, 
выдумка. 

шехкіаоішіойішп, і, п. [йетіп. отъ 
тепбасіит] маленькая ложь, 

тѳпсі&х, Ісів, аф. 1) лживый, Ьото; 
Ь) обманчивый, тіва, вреспіат; 2) роёі. 
ложный, вымышленный, батпат, 
іпГатіа; Ь) Фальшивый, поддѣльный, 
рехшае. 

Мѳпбѳа, ёіів, /. городъ въ Египтѣ; 
отт. Мѳпбѳвіив, аф. 

тѳгкИоѳ, а&ѵ. [тепбіспв] нищенски, 
тепбіаііав, ііів, /. [тепбіспв] нище¬ 
та, крайняя бѣдность, 

тѳгкііоо, 1. и -сог, 1. йероп. [тепбі- 
спв] проситъ милостыни; нищенски 
выпрашивать, аі^шб. 

тѳпсішие, аф. 1) крайне бѣдный, ни¬ 
щій; отт. лчЪві. -спа, і, т. нищій; 
2) = ничтожный, жалкій, іпвігшпеп- 
іипь 

тѳпсібиѳ, адю. [тепбовив] ошибочно, 
съ ошибками. 

тѳпсібвпв, аф. [тепбпт] 1) ошибоч¬ 
ный, полный ошибокъ, ехетріаг іев- 
іатепіі, Ьівіогіа; 2) часто дѣлающій 
ошибки, вегѵив. 

тѳпдит, і, п. недостатокъ (тѣлесный) 
ігор. ошибка, погрѣшность. 

Мепёсіѳв, ія, т. риторъ, урож. г. Ала- 
банды въ Карій; отт. Мѳпѳоіеиа, 
и Мѳпѳсііив, аф. 
Мепѳоіісіѳа, ае, т. ѳиванецъ, сопер¬ 

никъ Эпаминонда. 
Мѳпвіаив, і, т. сынъ А трея, братъ 
Агамемнона, супругъ Елены, царь 
спартанскій. 

Мѳпёпіив, родовое имя; отт. Мѳпѳ- 
піапца, аф. 
МѳаІпх, п^ів, /. небольшой островъ 

близъ сѣв. берега Африки. 
Мѳпоеобйв, еі или еов, сынъ ѳи¬ 
ванскаго царя Креона. 

Мѳпоѳііив, іі, т. отецъ Патрокла; 
отт. Мѳпоѳііасіѳв, ае, т. сынъ М. 
= Раігосіив. 

тѳпв, іІ8,/. 1) разумъ, умъ, апітов еі 
т.; тепіе сотргеЬепбеге или сотріес- 
іі, понимать; тепіів впае евве (сот* 
роіет еввс), быть въ полномъ умѣ; 
саріав тепіе, слабоумный; 2)=мысль, 
тепіі тіЪі іп тепіет; тевігае тепіев 
аЦпе вепіепііае; Ь) мвѣніе, 1оп#е ті- 
Ы аііа тепв еві, я совсѣмъ другого 
мнѣнія; іпіеііі^еге тепіет аИссупв; 
с) намѣреніе, планъ, сіаввет еа тепіе 
сотр&гатіі, съ тѣмъ намѣреніемъ; 
тиіаге тепіет, перемѣнить н.; в) 
образъ мыслей, настроеніе, тепв апі- 
ті, настроеніе души; ш. пба, ргата; 
е) бодрость, аббеге тепіет. 

хпѳпва, ае, /. столъ, особл. 1) столъ, 
обѣдъ, впрег или араб тепват, за 
столомъ; тепвае Вутасоаіае = рос¬ 
кошные обѣды; т. весипба, дессертъ; 
2) жертвенникъ; 3) мѣняльный столъ, 
касса; т. риЫіса, общественная касса 

тепвагіив, іі, ж. [тепва, 3] банкиръ; 
тепаагіі ^ціп^ие▼ігі и ігіиттігі, изби¬ 
равшіеся на извѣстное врбня для 
приведенія въ порядокъ денежныхъ 
дѣлъ государства 
тѳпиіо, бпія, /. [теііог] намѣреніе, 

размѣреніе. 
тепвів, іі, т. мѣсяцъ; ргіто (іпеппіе) 
теп ее, въ началѣ м.; ехеппіе тепве, 
въ концѣ м. 

тешюг, бгіа, т. [теііог] 1) мѣрвтель; 
2) межевщикъ. 

тепвігиив, аф. [тепвів] мѣсячный: а) 
ежемѣсячный, аяага; Ь) одинъ мѣ¬ 
сяцъ продолжающійся, тііа, враіішп; 
с) на одинъ мѣсяцъ, сіЬагіа т.; ома 
зиЪві. тепвіптт, і, п. съѣстныѳ при¬ 
пасы на одинъ м. 



тѳввига іегіішп 841 

тепнйга, ае, /. [твііаг] 1) намѣреніе, 
Гасеге т. аіістуия геі, намѣрить что- 
н.; 2) хѣра, цпі тобпв тепяпгае те- 
бітхшя арреііаіиг, т. вх ацпаяксіерв- 
убга; Ъ) результатъ намѣренія — 
длина, широта, глубина, объемъ: т. 
а4пае, іііпегів; с) Ьгор. качество, 1е- 
8*й; т. біасепіів =* способность по¬ 
нимать, понятливость учащагося, 

тепел 8, рагіер. гл. теііог. 
тююііЬа или тѳпіяц ае, /. мята, 
тѳпііо, бпів, /. [тетіпі] упоминаніе; 
тепііопет І&ееге (шГегге, тотеге) аіі- 
сіция геі или <1е ге аІіциа, упомянуть 
о чемъ. 

тѳпііог, 4» Лерон. 1) лгать; т. іп аІІ- 
циет, лгать, клеветать на кого; 2) 
вымышлять, сочинять, ложно пока¬ 
зывать, аІІцшб; пи аопшшп, притво¬ 
ряться спящимъ; Ь) роН. обманывать, 
врет. 

хпвпШон, рагіср. и. тепііог; 2) аф. 
ложный, мнимый, поддѣльный, 

тепішп, і, п. подбородокъ, 
тѳо, 1. ходить, проходитъ 
хпѳрЬШв, ія, /. вредное испареніе, 
тѳгйоия, аф. [тегов] ни съ чѣмъ ие 

смѣшанный, чистый. 
того&ЪШи, е, оф. [тегсог] продаж¬ 
ный. 

тѳгсаіог, бгів, ж. Ітегсог] купецъ, 
тегоайшнц ае, /. [тегсог] торговля; 

Пасете ш., производить т. 
тего&ѣов, па, ж. [тегсог] 1) торгъ, 

торговля; 2) рынокъ, ярмарка, іпаісѳ- 
ге, ЬаЬеге ш.; Ъ) сборище, собраніе, 
т. ОІттрІаспя. 

тѳгоѳайіа, ае, / [бяпт. отъ тегсеа] 
небольшая плата, ничтожная награда, 

шегоѳшхагіш, іі, ж. [тегсеа] наемный, 
шііеа; іевііа т., подкупленный свидѣ¬ 
тель; отт. $иШ. -пагіиа, іі, ж. наеи- 
ннкъ. 

тегоѳв, ёбія,/. 1) плата, награда; тег- 
себе сопбоееге аііцпвт, нанять кого 
за извѣстную плату; Ь) = наказаніе 
ш. іетегііаіів; 2) наемныя деньги, 
арендныя д., проценты — доходъ, т. 
ргаебіогпт, ЬаЪііаііопит; тегсебеа 
рпЫісапогпт, откупныя деньги, 

тегоітопішп, іі, п. [тегх] товаръ, 
тегоог, 1. Лерон. [тегх] пріобрѣтать 

куплею, покупать, ілпбпт аЪ аі^по; 
т. аіщпіб та^по ргеііо. 
Мѳгеагіш, іі, т. сынъ Юпитера, по¬ 

солъ в вѣстникъ боговъ; богъ крас¬ 
норѣчія, торговли, хитрости; отт. 
МегоагШів, е, оф. Меркуріевъ; ѵі- 
гі Мегспгіаіеа = а) поэты; Ь) люди 
торговые. 

тѳгсіа, ае,/. калъ. 
тѳгѳо, гпі, гііпт, 2. и тѳгѳог, гііпа 

а, 2. Лерои, 1) заслужквать, быть до¬ 
стойнымъ, т. 1апдет,ргаетіа;1апбаге, 
іпсгераге тегепіев; 6) Ьепе (таіе) те- 
гегі <іе р&ігій, оказать большія (дур¬ 
ныя) услуги отечеству; ііа тегііоа віі 
(Іе сітіЪпв, онъ оказалъ такія услуги 
гражданамъ; 2) эар&ботывать, доста¬ 
вать, пріобрѣтать, тиііоа пшшпов; 
цпкі шегеав или цшб тегегі геіів 
(иі —) сколько ты взялъ бы, сколько 
ты желалъ бы получить; т. вііреп- 
біпт, получать жалованье, въ яз. ѳоснн. 
= служить: т. ецоо, служить въ кон¬ 
ницѣ; т. ребіЪпа, служить въ пѣхо¬ 
тѣ; т. впЬ аііцпо, служить подъ на¬ 
чальствомъ кого-л.; Ь) дѣлать, совер¬ 
шать, ш. асе!ив. Ом. шегііпв. 

тегѳігіоіив, аф. [тѳгеігіх] блудный, 
распутный. 

тегеМойІа, ае, /. [Летіп. отъ теге- 
ігіх] блудница. 
тѳгеігіх, Ісіа, /. [тегео] блудница. 
тегдов, Іііа,/. снопъ. 
тѳг&о, ві, вот, 8. погружать, опускать 

аііциіб іп ациапц т. паѵет, пустить 
ко дну; т. сіаввет, уничтожить флотъ; 
Ргор. ш. ее іп тоіиріаіеа, предаться 
удовольствіямъ; т. аііциет таііа, по¬ 
губить кого; тегепя геЬпв весшкШ, 
осыпанный дарамж счастія; пвпгае 
шегртпі вогіеш, проценты превы¬ 
шаютъ капиталъ. 

тѳг&ив, 1, ж. [тѳг^о] гагара, водяная 
ПТКЦ&. 

тѳгісіі&пив, аф, [тегібіев] 1) полуден¬ 
ный, іетрпв; 2) южный, рагв огЬів; 
0ІГСПІП8 т. экваторъ. 

тѳгісІІ&ІІо, бпія, / [тегібіо] отдыхъ 
въ полдень. 

тѳгісііѳв, еі, /.им. [тебіпа-біев] 1) 
полдень, полуденное время; 2) югъ. 

тѳгісііо, 1. и -біог, 1. Лероѣ, отдыхать, 
спать въ полдень. 

Мѳгібпев, ае, т. храбрый товарищъ 
Идоменея вѣ троянской войнѣ. 

тѳгШввіто, ем. тѳгііо, аЛѵ. 
1» тегііо, аЛѵ. [тегііпт] по заслугамъ, 
по дѣламъ, по справедливости, ешп 
шегіііваіто Іашіаге (іеЬешпв, мы долж¬ 
ны хвалить его по всей справедливо¬ 
сти. 

2. тегііо, 1. [тегео] заслуживать, по¬ 
лучать. 

тегііогіия, оф. [тегііпт] получаемый 
за плату, наёмный. 

тегііпт, і, п. [тегеог] 1) заслуга, ргор- 
іег Ьос т.; рго тегііів; тегііо іпо 
(едо) а какъ ты (онъ) заслужилъ; 
о) = вина, проступокъ, тегііі апі іп 
Наградит оЫііиа; пиііо тео тегііо, 
безъ всякой вины съ моей стороны; 
2) услуга, благодѣяніе, баге, ассірегѳ 
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тегііа; тегііа іп аііцпет, услугн, бла¬ 
годѣянія, оказанныя хону. 

тѳгІіив, рагіср. гл. тегѳо; 2) аф. за* 
служенный, достойный, роепа. 
Мегтоввив, і, /. городъ во Фрнгін; 

отт. Мегтѳввіш, аф. 
МегоЗ, ев, /. островъ на р. Нилѣ въ 
Эѳіопія. 
Мегоре, ев, /. дочь Атласа, супруга 
Сизифя. 

Мѳгорв, брів, т. царь эѳіопскій, су* 
пругъ Клнмены, матери Фаэтона, 

тѳгорв, брів, /. щурка золотистая 
(птица). 
тѳгво, 1. [тег^о] роіі. = тег&о. 
тегйіа, ае, /. 1) дроздъ; 2) родъ мор¬ 

ской рыбы. 
Мегйіа, ф&ннльноѳ имя депііа Согпе- 
Иае. 

теги8, аф. 1) не смѣшанный, чистый, 
ѵішіт, Іас, аг^епіит; опт. еиЬві. те- 
гшп, і, п. вино, не смѣшанное съ во¬ 
дою; Ь) ігор. неподдѣльный, настоя¬ 
щій; 2) съ значеніемъ исключительнымъ 
= рѣшительно все, все только: тега 
топвіга дппсіаі; Іофіипіиг тега все- 
Іега; т. Ъеііат ^иіішг. 

тѳгх, сів, /. товаръ. 
МевѳтЪгіа, ае, /. городъ во Ѳракія, 
на берегу Чернаго моря; отт. Ме- 
ветЪгі&Ьив, аф. 
Мѳвороіатіа, ае, /. страна въ Азія 
между Евфратомъ н Тигромъ. 

Мѳвв&Нпа, ае, /. супруга императора 
Клавдія. 

Меввапа, ае, /. городъ на о-вѣ Сжци- 
ліи, нын. Мессина; отт. Мѳввапіив, 
оф. 
Мѳвв&ріа, ае, /. древнее названіе Ка¬ 

лабріи въ южной Италія; отт. Мѳв- 
варіив, оф. и ейМ. Мѳвваріі, бгиш, 
т. жителя М. 
Меввѳпе, ев, /. гл. городъ Мессенін 

въ южной Греція; отт. МбввѳпІив, 
оф. и еиЬеі. Мѳввѳпіі, бгшп, т. жи¬ 
тели М. 
тѳввів, ів, /. [теіо] жатва; теввеш 

іасеге, жать; рег тезвеш, во время 
жатвы; ргоѵегЪ. абЪпс іиа ш. іп ЬегЪа 
еві = ты далекъ еще отъ цѣли, 

хпѳввог, бгів, т. [теіо] жнецъ, 
тѳввбгіив, оф. [тезвог] жнецовый, 
жатвенный. 

теі, частица, прилагаемая къ мѣстоим. 
личнымъ=самъ, тетеі, меня самого, 

теіа, ае,/. пирамидальная Фигура, пи¬ 
рамида: соііія іп тойшп теіае, особл. 
пирамид, столбъ въ римскомъ циркѣ; 
отт. а) роіі. мѣсто, которое должно 
объѣхать—мысъ, т. РасЬупі; Ь) ігор. 
цѣль, конецъ, предѣлъ, ргорегаге асі 
т.; т. ІаЪогот ѵііае. 

теіаііит, і, п. 1) металлъ; 2) рудникъ, 
ш. аагагішп; теіаііа іввіііпеге. 

теіатогрЬовів, ів, /. превращеніе; 
деп/И. ріиг. дгаес. теіатогрЬовеоп. 
Мѳіаропіит, і, *. городъ въ Лукавіі; 
опт. -ііпов, аф. 

теі&іог, бгів, т. [теіог] мѣритель; пь 
савігогит, отмѣчающій мѣсто длй ла¬ 
геря. 
Ыѳіаигив, і, ш. рѣка въ Умбрін. 
Меіеііив, Фамильное имя $едіів Сае- 

сіііае; отт. Меіѳіііпшц оф. 
МеіЬутпа, ае, /. городъ на о-вѣ Лес¬ 

босѣ; отт. а) МеіЬутпаеив, оф. и 
піЬеі. -паеі, бгит, т. жители г. Мц 
Ъ) роН. -піаа, &1ів, оф./яп. д. 

теііог, тепвпв в., 4. сироп. мѣрить, 
измѣрять, а&пхт, аШіиаіпет; т. аіі- 
^т<I аіісиі, отмѣрить кому что; ігор. 
а) = проходить, проплывать, проѣз¬ 
жать, тіат, адпав, ае^аога; Ь) обсу¬ 
живать, судить, ш. Ьотіпев тігіпіе, 
поп іогіппА 

Меііив, см. МѳШиа. 
теіо, теввиі, теввшп, 8.1) косить, ска¬ 
шивать — жать, пожинать, раѣоішп 
Шее, ве^еіет; роН. атез т. Яогез (вы¬ 
сасываютъ); 2) роН. срѣзывать, сру¬ 
бать, Ііііа ТІГ&&; ш. аіщпет віайіо, 
изрубить, заколоть кого, 

теіог, 1* ^ероп. 1) отмѣрять, намѣрявъ 
обозначить, т. сааіга, отмѣтить мѣсто 
для лагеря, часто = расположиться 
лагеремъ; 2) роіі. измѣрять « про¬ 
ходить, Іоспш. 

шѳігіоив, аф. [шеігат] къ размѣру 
относящійся, метряческій. 

Мѳігобогив, і, т. 1) греч. философъ, 
эпикуреецъ, проза. Ьатрваоепшц 2) 
философъ, ученикъ Карнеада, проза 
Ѳсервіиа. 
Мѳігорбіід, ів, /. городъ въ Ѳессалія; 
отт. Мѳігороііі&пив, аф. и Ме* 
ігороіііае, агат, т. жители г. М. 

тѳігшп, і, п. мѣра, размѣръ. 
Мѳіііив, начальникъ у албанцевъ; М. 
ЕиЯеііпв, полководецъ албанскій, 

тѳійіа, ае, /. [йстіп. отъ теіа] пнра- 
мидальная Фигурка, 

тѳіио, иі, — 8. 1) бояться, опасаться; 
аіщиет, аіщиій аЬ аіщпо; т. аіісиі, 
б. за кого заботься о комъ; 2) 
роіі. = взбѣгать, не хотѣть, аіцшф 
теіпіі іап^і, геббеге. 

теіив, ив, т. [теіио] страхъ, опасеніе, 
Гасеге аіісиі теіпш, поселить въ конь 
страхъ, напугать кого; ропеге а1цш4 
іп теіа, считать что страшнымъ; еззе 
іп теіи, теіит ЪаЪеге = а) быть въ 
страхѣ, бояться; Ь) быть страш¬ 
нымъ. 

тешц ргоп. роге, мой* 
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Мѳѵапіа, ае, /. городъ въ Умбріи, 
тіса, ае, /. крошка, крошечка, 
тісо, сиі, — I 1) сверкать, блистать, 

&1а<ііі, Ьааіае, осиіі шісапі; 2) шеве¬ 
литься, дрожатъ, трепетать, ѵепае т., 
жилы дрожать; сог т., сердце бьет¬ 
ся"; хп. апгіЬоа, шевелить, поводить 
ушами; пь (іі^ііів (въ игрѣ пальцами) 
= давать угадывать, сколько кто под¬ 
вяль пальцевъ; отт. ргоѵегЬ. Ф^пив 
еві, дтсшп іп іепеЪгіа шісев = онъ 
честный человѣкъ. 
Місіаешп, і, «. городъ во Фригіж; отт. 
Мійаѳепвѳв, ішп, жители г. М. 

Місіав, ае, т. сынъ Гордія, царь фри¬ 
гійскій. 

тівгайо, опів, /. [ті#го] переходъ, 
переселеніе; ігор. переносное значе¬ 
ніе. 
ті^го, 1. 1) переходить, переселяться, 
т. ех пгЬе гпя — въ деревню; Ъ) ігор. 
из-перемѣняться, опшіа юі^гапЦ со- 
Іог т.; 2) ігапв. уносить, отправлять, 
а1щш<1; бШісіІіа ті^гаіп; Ь) престу¬ 
пать, нарушать, Іе^ет, ^8 сіѵііе. 
Мііішіоп, бпів, т. супругъ А таланты, 
тіііа, тіИевіпша еіс. с*, тіііе. 
тііѳв, І1І8, т. воинъ, солдатъ, особл. 
пѣхотинецъ. 
Мііѳішц і, 1)/. городъ въ Карій; отт. 
Мііевішп, оф\ и *иШ. Мі1евіі,огит, 
т. жители М.; 2) т. основатель г. Ми¬ 
лета; отт. МіІеНв, ііііі,/., дочь М. 

тпіііагіца, см. тШіагіия. 
тіііѳв, и шіііѳпв, аск>. см. тІШѳв. 
тіііі&гін, е, оф. [тііев] военный. 
тіМіагііѳг,в(іе. [тііііагів] по-военному. 
тпііШа, ае, /. [тііев] 1) походъ, война, 
т. ргіта, ігапатагіпа; т. асіѵегвпя 
Огаесоа; (Іоті тіііііаеапе, въ мирѣ и 
на войнѣ; та#ів1ег тіІШае, полково¬ 
децъ; Ь) = войско, совете тіііііат; 
сот отпі тііііій; 2) военная служба, 
йівсірііпа тііігіае; ІГасеге т., служить; 
ѵасайо тіііііае, освобожденіе огь 
службы; Ъ) служба, должность, т. иг- 
Ъапа; Ьаес те а т. еаі. 

тіШо 1. [тііев] 1) быть солдатомъ, 
служить, ш ехегсііи аіісіціія, виЬ аіі- 
дпо; роН. Ьеііош тііііаіпг, война ве¬ 
дется; 2) ігор. служить, стараться, 

т Літітп, И, п. просо, пшено. 
хпШе, пот. пит. тысяча а) аф. ігиксі. т. 
Ьотіпев, сшп тіііе тіІШЪпв; Ь) жЪві. 
обыхное. ріиг. тііііа или тіііа, ішп, п, 
(гіа тпіііи Ьотіпот; с) = тіііепі. 

тШйпі, ае, а, оф. пит. йівіг. [тШе] 
по тысячѣ. 

тШѳвІтшц оф\ пит. огй. [тіііе] ты¬ 
сячный. 
тіШагІшц аф. [тіііе] тысячный, со¬ 

стоящій изъ тысячи, ^гех; рогіісив т. 

п. длиною въ тысячу футовъ; отт. 
знЪ8І. тііііагіат, іі, п. мильный столбъ 
(обознач. разстояніе въ 1000 шаговъ), 
иногда = миля, т. е. 1000 шаговъ. 

тіШѳв, <кй). пит. [тіііе] тысячу разъ. 
1.МІІО, опів, т. знаменитый атлетъ, 

урож. г. Кротона. 
2» Мііо, бпів, Фамильное имя депііа Ал- 
піапае; отт. Мііопіапов, аф. 
МІШайѳв, ів, т. полководецъ аѳинскій, 

побѣдитель при Мараѳонѣ, 
тіішш, древн. ф. = тііѵив. 
хшіуіпшц аф. [тііѵив] коршуновый; 

ігор. жадный, хищный. 
Мііѵіив, см. Миіѵіин. 
тіітов, і, т. коршунъ красный. 
Мііуав, ібів, /. небольшая область Ли¬ 

вадіи, на границѣ Линіи; Мііуаѳ, 
ѣгит, т. жители этой области, 

шітпа, ае,/. комедіантка, танцовщица; 
см. тітив. ^ 

тітаіібпів, ібів, /. (роёі.) вакханка. 
Мітан, апіі8, т. 1) мысъ на берегу Іо¬ 
ніи^ 2) одинъ изъ гигантовъ, 

шішіое, адю. [тітісив] мимически, шу¬ 
товски. 

тітіоаи, аф. [тітив] мимическій, 
шутовскій; ігор. приличный шуту, 
неприличный, іосав. 
Мітпегтшц і, т. греч. элегическій 
поэтъ. 

тітйіа, ае, /. йетіп. отъ тіта. 
тітив, і, т. 1) мимнхъ, пантомимъ, 

комедіантъ; 2) мимическое предста¬ 
вленіе, пантомима, Фарсъ, 

тіпа, ае, /. инна, денежная сумма у 
грековъ: а) серебряная м. = ста 
драхмамъ, около 22 руб.; Ь) золотая 
м. = б) серебр. минамъ, 

тіпаоііег, а&о. [тіпах] съ угрозами, 
грозно. 

тіп&е, агат, /. [тіпео] 1) зубцы, тп- 
гогшп; 2) ігор. угрозы; ]асІагѳ тіпав, 
грозить, стращать. 

тіпапіѳг, адл. [тіпог] грозно, съ угро¬ 
зою. 

тілШо, опів, /. [тіпог] угроженіе, 
угроза. 

тіпах, асів, оф. [тіпог] 1) грозящій, 
грозный; 2) роіі. торчащій, выдаю¬ 
щійся, зсороіоя. 

Міпоіив, іі, т. рѣка въ сѣв. Италіи 
иын. Міпсіо. 

тіпео,-2. торчать, выдаваться. 
Міпѳгта, ае, /. дочь Юпитера, бопшя 
мудрости, наукъ н искусствъ; роёі. = 
прядильное искусство, пряденіе шер¬ 
сти;* ргоѵегЬ. айв Міпегѵат (босеі) = 
яйцо курицу учитъ; ріп^пі (сгаввА) 
Міпегѵа, безъ искусства, просто, гру¬ 
бо; іпѵііа Міпегті, безъ способности, 
неискусно. 
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Міпегг&э агх ши Міпегѵіит, іі, п. 
городъ въ Калабріи съ храмомъ Ми¬ 
нервы. 
Міпеггае рготопіогіит, мысъ въ 
Кампаніи, мѣстопребываніе сиренъ, 

тіпдо, пхі, псіит(тісіпт), 8. мочиться, 
тідіапив, аф\ [тіпішп] выкрашенный 
хжяоварыо, красною краскою, 

тіпі&ійіив, оф. детіп. отъ тіпіаіив. 
тіпіаіив, аф. = тіпііпаа. 
тіпітѳ, аде. [тіпітив см. рагѵив] 1) 
меньше всего ши весьма мало, Ши<1 
т. аррагеі; т. ваере = весьма рѣдко; 
2) [въ отвѣтахъ) нимало, нисколько, 

тіпіпшв, см. рагѵия. 
МіпІо, бпів, т. рѣка въ «>грурім. 
тіпівіег, віга, вшил, оф. [шалив] по¬ 

могающій, способствующій; отт. 
$иШ. 1) тіпівіег, ігі, т. служитель, 
помощникъ, т. ге^ів; т. Магіів, 
жрецъ М.; тіпівігі ітрегіі Іпі, твои 
помощники, подчиненные; СаІсЬапіе 
тіпівіго, нрн помощи К.; тіпівігі 1е- 
дшп = та^івігаіпа; ш. вег то пит, по¬ 
средникъ, переговорщикъ; Ь) способ- 
ствователь, пособникъ, ІіЬісШш, все- 
Івгів; с) роёі. поднощикъ, подающій, 
т. Гаіегпі (ѵіпі); аіев т. іиітіпів; 2) 
тіпівіга, ае, /. помощница служи¬ 
тельница. 

тіпівіёгіит, іі, п. [тіпівіег] 1) служе¬ 
ніе, прислуживаніе, Іасеге т. аііспі, 
служить кому; асІЫЪеге аіідпет а4 пи, 
взять кого въ помощники ; 2) служба, 
должность, занятіе, ш. всгіЪагиш; т. 
папіісшп; тідівіегіо Іпщр, исправлять 
д.; т. оЬвійит гевіііиепсіогшп, пору¬ 
ченіе возвратить заложниковъ; хпіпі- 
віегіпт всеіегів, совершеніе престу¬ 
пленія; 8) сопсгеі. особл. ріиг. служи¬ 
тели, слуги, сопвсгіЬеге ша^івігаііЬпв 
тіпівіегіа; т. папііса, матросы, 

тіпівіга, ае, / см. тіпівіег, 2. 
тіпівігаіог, огів, т. и тіпівігаігіх, 

ісів,/. = тіпівіег, тіпівіга. 
тіпівіго, I. [тіпівіег] 1) іпіг. служить, 
прислуживать; 2) Ьгапв. подавать, сі- 
Ъшп, аіісиі ЪіЬеге; Ь) доставлять, аіі- 
сиі тігов еі агта; с) приводить въ 
исполненіе, исполнять, ошпіа ііші(1е; 
т. ^ивва аіісіуив; 8)іпіг. и ігапв. упра¬ 
влять, т. ѵеіів; т. патет. 

шІпііаЬипсіцв, оф. [тіпііог] грозящій, 
угрожающій. 

тіпііог, 1. дероп. [тіпог] грозить, 
угрожать; т. аііспі аіщикі, гровить 
кому чѣмъ. 

тіпішп, іі, п. киноварь, сурикъ. 
Міпіив, іі, ж. рѣка въ Лузитаніи, нын. 
МіпЬо. 
МіпоІв, Міпоіив, см. Міпов. 
1. тіпог, 1. дероп. 1) торчать къ верху, 

возвышаться, био асориіі тпішшіпг іп 
соеіпт; 2) ігор. грозить, угрожать, ль 
аііспі аіщиіб, грозитъ кому чѣмъ; 
8) роёі. хвастать, обѣщать, ш. тпііа 
еі ргаесіага = сулить золотыя горы. 

2. тіпог, сотр. см. растив. 
МІпоа, 5ів, ж. сынъ Юпитера м Евро¬ 
пы, царь критскій; за правосудіе ■ 
справедливость онъ сдѣланъ по смер¬ 
ти судьею въ подземномъ царствѣ; 
отт. а) Міпоіив, и Міпоив, оф. 
роёі. = критскій; Ь) Міпоія, Нк,/. 
дочь М. — ЛгіаДпе. 
МІпоіаигш», і, т. чудовище, питав¬ 
шееся человѣческимъ мясомъ; Мм- 
носъ заключилъ его въ лабиринтъ, 
Тезей убилъ его. 

Міпоив, см. МІпов. 
Міпіигп&е, йгпш, /. городъ въ Лаціу- 
мѣ, на границѣ Кампаніи; отт. Міп- 
іигаепвів, е, аф. и виЬзі. -пешее, 
ішп, т. жители г. М. 
Міпиоіив, родовое иня. 
тіпшпав, тіпитѳ = тіпітив, ті- 
піте. 

тіпио, аі, Шит, 8. [тіпия] 1) роН. 
разбивать на мелкія части, раздро¬ 
блять; т. Іі&па, расколоть дрова; 
2) (чаще) уменьшать, гет Іатіііагет, 
тоіевіі&в гііае, яіогіат; т. ітрегіпт, 
сепвигат, ограничить—; Ъ) ослаблять, 
лишать силы, тіпаіав тпіпеге; отт. 
т. оріпіопет, опровергнуть и.; т. 
сопіготегвіат, рѣшить споръ; т. вп- 
ярісіопет, положить конецъ подрарѣ- 
нію; 8) іпіг. уменьшаться, аевіп нкі- 
ппепіе, во время отлива, 

тіпив, аде. сотр. [роеіі. раиіпт и ра- 
піт] 1) меньше, менѣе, т. Ъопшц т. 
ріасеі; піѣіі т. = нисколько, ни мало] 
2) = не очень, мало, т. іпіеііехі; тіЬі 
т. оЬіетрегаі. 

тіпивойіив, оф. [детіп. отъ тіпог] 
маленькій. 

тіпиіаііт, аде. [тіпиіиа] мелко, ку¬ 
сочками; ігор. мало-по-малу. по час¬ 
тямъ, понемногу, т. абйеге, біасеге. 

тіпйіѳ, аде. Гтіпиіив] мелко, мелочно, 
тіпйііа, ае,/ [тіппіпв] малость. 
тішШт, аде. = тідиіе. 
тіпйііо, 5пія, /. [тіппо] уменьшеніе, 
тіпиіиа, рагіер. и. тіппо; 2) оф. весь¬ 
ма малый, г ев; Ъ) ничтожный, саппеп, 
ітрсгаіог; апітпв т., малодушіе. 
Міпуаѳ, Бгшп, т. народъ въ Біотім; 
роёі. = аргонавты; Міпуав, ае, ж. 
царь г. Орхомена, по преданію родо¬ 
начальникъ мниіевъ; отт. а) Мі- 
пуѳіов, оф.; 5) Міпуѳісіев, шип,/, 
дочери М.; с) Міпуѳі&в, йбія, /. 
дочь М. 

тігаЪШв, ѳ, оф. [тігог] удмвжтель- 
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ный, дивный; тігаЫІе езі, цпат—, 
удивительно какъ—. 
тігаЪШіѳг, адѵ. [тігаЬіШ] удивитель- 
но, дивно. 

тігаЪш&сІив, аф'. [тігог] удивляющія¬ 
ся, изумленны!. 

тігаепішп, і, п. [тігог] чудо, диво, 
тігапсіиа, аф. [тігог] достойный уди¬ 
вленія, удивительный, 
тіг&ііо, ошв, /. [тігог] удивленіе, 
тіхаіог, бгів, ж. и -ігіх, Ісія, /. [тігог] 

удивляющійся, удивляющаяся, 
тіге, аф. [тігиі] удивительно, чрез¬ 
вычайно; т. циат, удив. какъ. 

тІгШое, ад*. [тігійспв] а= тігѳ. 
тігШош, аф. [тігпя-Гасіо] удиви¬ 

тельный, необыкновенный, чудный; 
иногда =* странный. 

тігтШо, бпіз, т. гладіаторъ (въ 
галльскомъ вооруженіи), 
тігог, 1. дероп* 1) дивиться, удивлять¬ 

ся, аі^аісі, чему н.; тігог, циоб Ьос 
Гесіі или ешп Ьос іесіііе; тігог ^иае 
сааза зіі, желалъ бы я знать, какая 
причина-г; 2) смотрѣть съ удивле¬ 
ніемъ, аііциісі, на что: т. аііциет, іа- 
Ъиіаа. 
тігия, аф. удивительный, дивный, не¬ 
обыкновенный; шігшп іп тойот, уди¬ 
вительнымъ образомъ; тігот доат 
(цоапіит), удивительно какъ (сколь- 
ко). 

тівоѳШшѳа, бгот, п. [тіасео] смѣсь, 
всякая всячина. 

тівоеііиа, оф. [тізоео] смѣшанный. 
тіиоео, тіиопі, тівЬхт или тіх- 

Ішп, 2. 1) мѣшать, смѣшивать, аіі- 
даі<1 аіщиа ге, аііспі геі «ми сот аіі- 
диа ге, что съ чѣмъ; роёі. т. сегіа- 
тіпа, ргоеііа, вступить въ сраженіе, 
сражаться; сашроз тіясеіог риіѵеге 
^наполняется); ботов тізсеіог Іпсіа 
{= оглашается); 5) ігор. соединять, 
ібгя еі тігіаз тізсепіпг; т. #гаѵііаіет 
тобезіі&е (даі.); т. апітит а1ісц]оз 
сот зоо, соединиться съ кѣмъ; т. 
запутает еі депоз сит аі^ио, по¬ 
родниться съ кѣмъ; 2) приводить въ 
безпорядокъ, въ замѣшательство, 
волновать, ш. отпіа, гетриЫісат, 
соеіпт іеггат^пе; Ь) возбуждать, т. 
іотаіінт, зеШііопет; опт. = затѣ¬ 
вать, задумывать: т. тиііа, поѵа 
циаейат тізоепіог. 

шівеіішц оф. [детт. отъ тізег] бѣд¬ 
ненькій, несчастный. 
Міиёпшп, і, п. и (роёі) -па, бгит, п. 
мысъ в городъ въ Кампаніи; опт. 
Міаѳпепаіа, е, аф.: Мівёпив, оф. 

тізег, ёга, бгит, оф. 1) жалкій, не¬ 
счастный, горестный, Ьото, сохиііііо, 
іогіопа; тізег геі аіісгуов, несч. отно- 
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сятельно чего-л.; 2) жалкій, ничтож¬ 
ный, худой, саппеп, рг&еба, Ьото. 
тізегаЪШз, е, оф*. [тівегог] 1) сожа¬ 

лѣнія достойный, жалкій, Ьото; 2) 
жалобный, плачевный, ѵох. 

тіаег&ЪіШѳг, ад*. [тіэегаЬіІія] жа¬ 
лостно, жалобно. 

тівегашіия, аф. [тівегог] достойный 
сожалѣнія, возбуждающій сожалѣніе, 
жалкій. 

тіяѳгаііо, бпіз,/. [тівегог] изъявле¬ 
ніе сожалѣнія, соболѣзнованія; опла¬ 
киваніе. 

тіаёге, адѵ. [тізег] 1) жалостно, не¬ 
счастно, жалкимъ образомъ, ѵітѳгѳ, 
тогі; 2) жалко, дурно, зсгіріот езі т.; 
В) = сильно, страстно, сиреге, ашагѳ. 

шІзёгѳог, ёгііиз (егіиз) з., 2. дероп. 
жалѣть, имѣть сожалѣніе, сострада- 
ніѳ, т. аііссцаз, геі аИсфаз, сожалѣть 
кого, жалѣть о чемъ; см. тізегеі. 

тідогѳвоо,-8. роёі. = тіаегеог. 
тізѳгѳ*,— 2. и тівегеіпг, тізегііот 

езі, ѵегЪ. ітрегв. жаль: те тізегеі 
(тізегеіиг) Ьіуия Ьотіпіз, мнѣ жаль 
этого человѣка. 
тівёгш, ае,/. [тізег] бѣдствіе, несча¬ 

стіе, тягость. 
шівѳгіоогчііа, ае,/. [тівегісогв] 1) со¬ 
жалѣніе, состраданіе, жалость; т. аіі- 
сіцив (дел. $иЬд.) с остр ад. чье-л. — 
(аеп. оЬд.) с остр, къ кому; тізегісог- 
ш& соттоіпз, движимый чувствомъ 
состраданія; аіісиі тівегісопііат ігі- 
Ьпеге, имѣть состраданіе къ кому; 2) 
= жалкое состояніе, жалостное по¬ 
ложеніе. 

шіаегіоомц біз, аф. [шізегеог-сог] жа¬ 
лостный, сострадательный, милосер¬ 
дый. 

тівѳіііив, см. тіаегеог. 
тівегог, 1* дерол. [тізег] изъявлять 

сожалѣніе, оплакивать, аііццет, іог- 
іопат аііоуиз; см. тізег&пбаз. 

тіввіоіив, или -ііоз, аф. [тіііо] отстав¬ 
ной. 

шіввШв, е, аф. [тіііо] бросальный, 
метательный, Іаріз, іеіит; опт. яиЪзі. 
тІ88І1е, із, п. метательное копье, или 
камень, стрѣла. 
щіввіо, бпіз, /. [тіііо]. пусканіе; отт. 

= 1) посыланіе, отправленіе, Иіега- 
гшп, 1е$аіогит; Ь) бросаніе, метаніе, 
іеіогшп; 2) освобожденіе, сарііѵі; Ъ) 
увольненіе, шііііат; с) пощада, ри- 
впаге зіпе тіззіопе, сражаться на 
смерть; 8) оставленіе, прекращеніе, 
Іийогит. 

тІааііо, 1. [тіііо] часто посылать, 
тіааог, бгів, т. [тіііо] стрѣлецъ, 
тівашц рагіср. гл. тіііо. 
тіваиз, аз, т. [тіііо] пусканіе: 1) по- 
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сыл&ніе, отправленіе, тепіге тівап 
Саевагія, пр. по порученію, по прика¬ 
занію Ц.; 2) бросаніе, метаніе, іеіо- 
гат, рііі. 

тівійга или тіхійга, ае, /. [тіясео] 
смѣшеніе, смѣсь; ігор. соединеніе, 

тііѳ, а4ѵ. [тііів] кротко, тихо, 
тііѳііа, ае, /. [детіп. отъ тііга] по* 
вязка на голову. 

тііѳвсо,-8. [тііів] дѣлаться мяг¬ 
кимъ, созрѣвать; ігор. смягчаться, 
дѣлаться тихимъ, кроткимъ. 
МіІЬгав или МіІЬгев, ае, т. божество 

у персовъ — богъ солнца. 
ІШЬгійаІев, ів, т. царь понтійскій; 
отт. МііЬгІсІаІіоив, оф. 

тШПоо, 1. [тііія-^асіо] мягчить; ігор. 
смягчать, укрощать, 

тій&аііо, бпів, /. [тііі^о] смягченіе. 
тШдо, 1* [тііів] 1) мягчить, дѣлать 
мягкимъ; ш Гт$ев, сдѣлать п. спѣ¬ 
лыми; т. а&гов, взрыхлить п.; 2) ігор. 
смягчать, облегчать, успоконвать, аи- 

» ^пеш, апітит аіісіцив, доіогет, ІаЬо- 
геа, ввтегііаіет, ігівііііат; Ь) укро¬ 
щать; ш. апітаі, сдѣлать ж. ручнымъ; 
т. аигев еІерЬапіогит ай аіщиід = 
пріучать къ чему. 

хпШв, е, оф. 1) мягкій, нѣжный, пѵа, 
ротпт (=спѣлый); ѵіппт т. легкое, 
пріятное в.; воішп т., рыхлая, плодо¬ 
родная почва; 2) тихій, Япѵіив; 3) мяг¬ 
кій, кроткій, снисходительный, апі- 
пшв, атісов, огаііо, ѵегЪа. 

тііга, ае,/. повязка на голову, чалма. 
тІНо, тіві, тіввит, 8. 1) пускать, аа- 

ЯІііат; т. гадісев; т. вап$иіпет аіі- 
сиі; т. аіщиет іп ГаЪиІаа вегтопев- 
^ие, іп ога Ьотіпит = пустить кого 
въ огласку; ш. вопит, то сет, издав, 
звукъ, произнести слово; ш. ві^ппш 
іітогів, обнаружить страхъ; Ь) = бро¬ 
сать, т. рііа, Ьавіат; т. Іарідев іп 
аіщпет; т. ее (іп аІЦиет, іп а4иат) 
броситься; 2) посылать, Іііегав ад аіі- 
^иет, Іедаіов Котат, аіщиет аііспі 
апхіііо, на помощь; тівіі еі, пі ѵепі- 
геі = велѣлъ сказать «мм написалъ, 
чтобы онъ пришелъ; Ъ) заставить ид¬ 
ти, т. ѳхегсііпт впЪ іо^от; т. іпді- 
сев іп сопвіііит, заставить судей со¬ 
вѣщаться; ш. іп виЯ’га^іаш, заставить 
подать голосъ; 8) выпускать, отпу¬ 
скать, Ьовіет е тапіЪиК, аіщпет ех 
ѵіпспіів; отт. т. ехегсііит, вепаіпт, 
сопвіііит, уволить, распустить войско 
и т. д.; ш. пхогеш = развестись съ 
женою; тіввпш іасеге аіщпет, аіі- 
^шд, оставить кого въ покоѣ, остав. 
кого (что) безъ вниманія; 4) оста¬ 
влять, хп. одіит, сегіатеп, отказаться 
отъ —; тіііе таіе Іодиі, перестань—; 

Ь) не обращать вниманія, не упоми¬ 
нать, аіщиід, де аіщиа ге. 

тіійіиа, или туШов, і, т. родъ рако¬ 
вины, ракушка. 

тіхІ-, см. тіві-. 
Мпетоп, бпів, ж. «памятливый» про¬ 

звище Артаксеркса, царя персидска¬ 
го. 
МпвтопЫев, дат, /. музы, дочери 
Мнемозниы. 
Мпетовупѳ, ев, /. богиня памяти, 

мать всѣхъ музъ. 
шоЪШв, е, оф. [пюѵео] 1) подвижной, 

легко двигающійся, іштія; 2) ігор. 
гибкій, проворный, аеіая; т. ад аИ- 
^шд; б) перемѣнчивый, непостоян¬ 
ный, Ьошо, апітпв, іп&епіат. 

тоЫИіав, Біів, /. [тоЫІів] 1) подвиж¬ 
ность; проворство, скорость, 
Іиітіпів; т. Нп&иае, бѣглость въ рѣ¬ 
чахъ; 2) ігор. перемѣнчивость, непо¬ 
стоянство, іпнепіі, тпіді, Гогіппае. 

тоЫІІІѳг, аао. [тоЬШя] проворно, 
скоро. 

тоЪШІо, 1. [тоЬШя] приводить въ 
движеніе. 

тойег&ЪШв, е, аф. [тодегог] роН. 
умѣренный. 

тосіѳгатѳп, іпіа, п. [тодегог] 1) то, 
что служитъ къ управленію, обыжи. 
кормило, руль; 2) управленіе, гегот. 

тойѳг&іѳ, адл. [тодегаіпв] умѣренно, 
съ умѣренностію. 

тосІѳг&ІІо, бпів, /. [тодегог] 1) соблю¬ 
деніе мѣры, умѣренность, т. еі сон- 
ііпепііа; т. апіті, дісепаі; 2) сораз¬ 
мѣрность, соотвѣтственное свойство, 
устройство, т. еі іетрегаііо тплді; 
т. ѵосія; т. пптегогпт еі редшп, со¬ 
размѣрное отношеніе въ распредѣле¬ 
ніи стопъ; 8) умѣреніе, обуздываніе, 
управленіе, спрідііаіот; т. тппді, 
управленіе м. 

хпоДѳгаІог, бгів, т. [тодегог] упра¬ 
вляющій, правитель; ш. ехегсііия, 
полководецъ; роёі. т. агппдіпіа, 
удильщикъ. 

тосіѳгаігіх, Ісів, /. [тодегог] упра¬ 
вляющая, правительница, 

тосіѳгаіив, рагіср. гл. тодегог; 2) аф. 
умѣренный, благоразумный, 

тодёгог, I. скроп. [тодпв] 1) умѣрять; 
ставить предѣлы, ограничивать, обуз¬ 
дывать, аіісиі геі, рѣджо аіщиід: т. 
одіо, ігае; т. $аидіит; 2) правятъ, 
управлять, е<ішіт, п&ѵет, гее риЫі- 
саа; 8) т. аііциід (ех) аіщиа ге, устро¬ 
ить что соображаясь съ чѣмъ, 

хшміевіе» айю. [тодеаіия] 1) умѣренно, 
съ умѣренностію; 2) скромно. 

то<1ев1і&, ае, /. [тодевіив] 1) умѣрен¬ 
ность; 2) благоразуміе; 8) скромность. 
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ххииІІОд, аЗѵ. [тобісив] 1) умѣренно, 
нѳ очень, Ьос те т. іап&іЦ т. Іоси- 
ріез; 2) съ умѣренностью, благораз¬ 
умно, спокойно, ш. аіциіб іеггѳ; т. 
(іісеге, арте. 

тосИошц оф. [шобов] 1) умѣренный, 
посредственный — небольшой, незна¬ 
чительный, неглубокій н т. д., согриа, 
рестшіа, іоиа, ашпіа; ѳяиев ш. небо¬ 
гатый в.; 2) умѣренный, благоразум¬ 
ный, Нолю, вѳтегііаа. 

тосНЯсагіо, <5пія, /. [тобібсо] раамѣ- 
реніе. 

тосИЛоо, 1. [тобиа-Гасіо] правильно 
размѣрять. 

хпоШив, іі, т. [тобпв] хлѣбная мѣра» 
16 аехіагіі или !/в тебітпі; ргоѵегЪ. 
ріепо тобіо. полною мѣрою, вдоволь. 

гшхіо, аЗе. [тобив] 1) только, поп ш., 
не только; аі тобо, если т.; Ь) тобо 
или бшшпобо, только бы; бшшпобо 
пе, тобо пе, только бы не; 2) (о бре¬ 
мени) только-что, недавно, ш. Ьос та- 
Ішп іп гешрпЫісаш іпѵаяіЦ 6) тобо— 
тобо (ішп, беіпбе) то — то: тобо аіі, 
тобо педаі. 

тсхіиіаіѳ, аЗѵ. [тобиіаіпа] мѣрно, въ 
тактъ, мелодически. 

тойиіаііо, бпіа, /. [тобиіог] правиль¬ 
ное размѣреніе, распредѣленіе, строй¬ 
ность (звуковъ нли движеній); тактъ, 
ритмъ. 

тоДиІ&Іог, бгія, т. [тобиіог] сообра¬ 
жающійся съ ритмомъ—пѣвецъ, му¬ 
зыкантъ. 

пихІоШпв, рагіср. ід. тобиіог; 2) оф. 
мѣрный, ритмическій, мелодическій. 
тосіпіог, 1. Зеро». 1) размѣрять руко¬ 

водствуясь ритмомъ, огаііопет, ѵо- 
сет; 2) роёі. въ тактъ играть или 
пѣть, т. сагтеп; т. Іугат, играть на 
л.; т. ѵегЬа ЬбіЬов, пѣть играя на 
дмтрѣ; рагіср, шобиіаіаа иногда рам. 
(роіі.) ЬагЫіоз тобиіаіпа аіісиі (» аЬ 
аіщпо). См. тобиіаіов, аф. 

тсхійіав, ь т. [Зетт. от тобиа] 1) 
мѣра; т. Ьіребаііа, м. въ два фута; 
ргоѵегЬ. теіігі ае вио тобиіо ас роде 
=жнть по своему состоянію; 2) тактъ, 
ритмъ, мелодія. 

тоДпв, і, т. 1) мѣра: аіпе тобо, безъ 
мѣры; ехіга (ргаеіег) т., Сверхъ мѣ¬ 
ры, чрезмѣрно; тобпт ЬаЪеге (абЫ- 
Ьеге) соблюдать м., быть умѣрен¬ 
нымъ; т. еі оопішепііа, умѣренность 
н воздержность; Ъ) — объемъ, вели¬ 
чина, количество, &&гі сегіиа т.; т. 
сіЬц биріісаге тобат геі аіісіцив; 
с)»тактъ, ритмъ, мелодія: тобі пт- 
аісі, йѳЪіІев; роёі. тобі Ріегіі = пѣніе, 
поваія; 2) мѣра — предѣлъ, граница, 
Сасеге или аіаіиегѳ, ітропеге тобшп 

геі аіісиі, положить предѣлы чему, 
ограничить что; Пасете тобшп гѳі аіі- 
сц)пв, положить конецъ чему; 3) об¬ 
разъ, родъ, манера, т. сопсіибепбі; 
іаіі тобо; аб (іп) Ьипс тобит, т&кнмь 
образомъ, слѣдующимъ образомъ; 
ошпі тобо, всячески; тобо «мм іп 
тобшп, по обраяу, какъ: веггііет іп 
тобит, вегтогит тобо, какъ р&бы, 
рабски; ЬоаШет іп тобит, какъ не¬ 
пріятели, непріятельски; тігиш іп 
тобшп, удивительнымъ образомъ, 
удивительно; 4) правило, предписа¬ 
ніе, аШа тобшп расіа ас ЪеІІі Гасеге 
(дѣлать предписанія, давать ваконы); 
іп тобшп тепіі, по направленію вѣтра. 

шоооЬа, ае, /. прелюбодѣйка. 
шоѳоЬог, 1. Зеро», прелюбодѣйство¬ 

вать. 
тоеоЪов, і, ет. прелюбодѣй, 
тоепіа, іот, и. [тоепіо = тшііо] 1) 

стѣны городскія, сіп&еге игЬеш тое- 
піЬиа; Ь) роёі. стѣны, іЬеаігі, паѵіл; 
2) = строенія, жнлнща, регпісіеа ра- 
гаіпг тоепіЬиа іраіа іпіг» тоепіа; 
роёі. т. Бііія, дворецъ Плутона. 
Моѳпів, іа, т. или Моѳпив, і, «п. рѣка 
въ Германіи, нын. Майнъ, 

шоегео, тоегог, см, таѳг-. 
Моѳгів, Ібів, /. озеро въ Египтѣ. 
Моѳві, бгшп, т. народъ въ областж 
Моевіа, ае, /. на югъ отъ Дуная 
(нын. Сербія я Булгарія); отт. Мое- 
віола и Моѳві&оив, аф. 

тоѳвіе, -іііі&, -іив, см. таеві-. 
МодопН&ошп, см. Мазопііаошп* 
тоіа, ае, /. 1) жерновъ; чаще ріиг. » 
мельница; 2) крупно молотая ячмен¬ 
ная муха, смѣш. съ солью, употребл. 
прн жертвоприношенія: тоіа ааіаа. 
тоіагів, е, оф. [тоіа] жерновой, Іарів; 
отт. еиЬзі. тоіагів, іа, ж. жерновъ, 
роёі. большой камень, 
тоіев, іа, /. 1) масса, громада, сЬаов; 

гибіа еі шбі&евіа ш.; отт.=а) огром¬ 
ное строеніе, т. ге&іае; ехайисіае т.; 
т. ргорйщпа пиЪіЪиа; типбі тоіев, 
мірозданіе; 6) дамба, насыпь, плоти¬ 
на, шоіе а тагі біа]ипсіаа, тоіев орро- 
вііае йисІіЪпв; с) огромныя приготов¬ 
ленія къ войнѣ, осадныя орудія, ш^о- 
ге шоіе Ьеііиш рагаге; т. ЪеІІі; тоН- 
Ъив оррпдпаі игЬет; 2) ігор. огром¬ 
ность, бремя, ужасъ, ітрѳгіі, сИреі, 
сигагит, ЪеІІі, ридпае; Ь) бѣдствіе, 
пиуог боші ехогіа тоіев; с) усиліе, 
трудъ, ша^оге шоіе рартаге, тіпог 
т. Ші; кааб тадоа шоіе, безъ боль¬ 
шаго труда; Іапіае шоііа ѳгаі, столь¬ 
ко стояло труда. 

шоіѳвіе, аЗѵ. [тоіевіив] 1) тяжело; т. 
{его = я не доволенъ, жалѣю; Ь) тя- 
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гостно, док^чджво, атісі т. ведиіі; 2) 
принужденно, неестественно, іпседе- 
ге т. ас тіпіісе. 

тоіѳиііа, &е, /. [тоіевіов] ватрудне- 
ніе, тягость, непріятность, досада, 
ЬаЪеге, ехЫЪеге тоіееіі&ш, прнчн- 
нить — ; сареге т. ех ге аіщиа, аііісі 
тоіевіій, имѣть досаду, досадовать, 
огорчаться; віпе тоіевіій іий, бетъ 
непріятности дін тебя; ш. паѵі$апді 
= морская болѣань; 2) неестествен' 
ноетъ, принужденность, еіе^апііа ві¬ 
пе т. 

тоіввіив, оф. [тоіеѳ] 1) обремелнтель- 
ныв, тягостный, непріятный, докуч¬ 
ливый, гее, ІаЪог, Ъото; піві тоіевіат 
еві; 2) принужденный, неестествен¬ 
ный, изысканный, ргопипсіаііо, тегЬа. 
шоіітеп, Іпів, «. и тоНтепЕат, і, 

«. [тоііог] напряженіе силъ, усиліе, 
гев еві рагті тоіітепіі, не требуетъ 
большаго усилія. 

тоііог, 4, аероп. [тоіев] I. іпіг. 1) упо¬ 
треблять усилія, усиливаться, ста¬ 
раться, а#ат ірве еі тоііаг; т. іп ге 
аіідпа; Ъ) = стараться уйти, удалить¬ 
ся, тоііепв Ьіпс НаппіЬаІ; патев то- 
ііопіиг а іегга; II. ігапя. 1) приводить 
въ движеніе (особл. тяжелое, трудное, 
съ напряженіемъ силъ) т. опега, 
топіев; ш. рогіат, іогев, ломать две¬ 
ри; пь апсог&т, вытаскивать якорь; 
пь іеггат, копать, пахать в.; т. йіі- 
тіпа, іупет, метать—; ігор. пх. йдѳт, 
поколебать довѣренность, кредитъ; 
2) употреблять усилія на что, старать¬ 
ся о чемъ *= а) строить, сіаавехп аг- 
сет, тагов; т. ѵіат, проложить до¬ 
рогу; Ъ) предпринимать, замышлять, 
ІаЪогет, ііег, деіесііонет; с) домо¬ 
гаться, ігішпрЬов, терпит; 4) возбуж¬ 
дать, Ьаѳс випі іп апішів іидіеит то- 
ііепда; т. атогет, тівегіеогдіат. 

тоШіо, бпІ8, / [тоііог] 1) приведеніе 
въ движеніе: т. ѵаііі, разрушеніе в.; 
2) приготовленіе, устройство, гегшп; 
т. тшніі, сотвореніе м. 
тоШог, огія, ж. [тоііог] предприни¬ 
мающій, уотронв&юшдй — виновникъ, 
строитель. 

шоіііив, рагіер. и. тоііог. 
тоііішц рагіер. гл. шоіо. 
тоііЕгіх, Ісіа, /. [тоііог] виновница. 
тоПевоо,-8. [пкшів] дѣлаться 
мягкимъ; ігор. а) смягчаться, дѣлать¬ 
ся кроткимъ; Ь) изнѣживаться. 

тоШоѳШш и шоШейІив, оф\ роёі. 
[йтіѣ. отъ тоііів] 1) мягковатый; 2) 
нѣжный, изнѣженный. 

тоШо, 4. [тоііів] 1) дѣлать мягкимъ, 
гибкимъ, сегат, воскъ; т. #1еЪ&я, 

• іеггат, взрыхлить з.; 2) ігор. смяг¬ 

чать, аіщпеш, роепат; Ь) дѣлать бо¬ 
лѣе сноснымъ, менѣе жесткимъ, пх. 
▼епіов, ігапвіаііопѳт; гл. тегЪа нео; 
т. сііѵит, сдѣлать холмъ менѣе кру¬ 
тымъ — облегчить себѣ восхожденіе 
на холмъ (напр. идя накось, кжвжлж- 
сто); с) успокошвать, укрощать, ааі- 
тов, ігат, ведіііопет; Л) разслаблять, 
изнѣживать, апітоа, Іе&іопет. 

тоШ-рея, ёдів, а%. роёі. мягконогій, 
тоііів, е, оф. 1) мягкій, сега, Іана; Ъ) 

гибкій, соіінт, іппспв, ЬгасЫа; 2) ігор. 
мягкій, нѣжный, чувствительный, 
впечатлительный, анітиа, аппі, алтее; 
Ъ) тихій, кроткій, пріятный, {кхтіпа, 
ѵепіпв, Огайо; с) удобный, благопріят¬ 
ный, Ьога, Іешрив; сііупв, тіа, гаиіі- 
#шт т., некрутой —; <2) слабый, соп- 
впі, вепіепііа; е) нѣжный, изиѣжен- 
ныЙ, вялый, ѵіг, гаііо, дівсірііпа. 

тоІШег, айѵ. [тоііів] 1) мягко, гибко; 
2) спокойно, кротко, снисходительно, 
аі^аід і&сеге, іегге; 8) слабо, взнѣ- 
женяо, безъ энергія, т. Іѳгге доіо- 
гет; т. уітеге. 

тоШіІа, &е, /. [тоііів] 1) мягкость, 
гибкость, іапае, сегѵісія; 2) ігор. мяг¬ 
кость, нѣжность, чувствительность, 
впечатлительность, апіті, паіогае; Ь) 
слабость, изнѣженность, т. апіті; 1а- 
хогіа еі т.; тогев Іарві ад т. 

тоІІШев, ёі,/. и -ЕйІо, Ішя,/.=пю1- 
Шіа. 

тоіо, пі, Ііат, 8. молоть. 
ВДоІогоЪив, і, ж. бѣдный немеіекій 
виноградарь (см. Нетѳв), оказавшій 
гостепріимство Геркулесу; отт. (роёі. 
Іиоі МоІогоЫ гг немейскій лѣсъ. 

Моіовяі, б пип, іи. племя въ Эпирѣ; 
отт. а) Моіоваия и Моіоміохиц 
оф‘.; б) Моіоввіа, ае, и Моіоввіі, 
Ыіяу /. западн. часть Эпира, 

тоіу, уов, п. растеніе, употреблявшее¬ 
ся какъ средство противъ чародѣй¬ 
ства. 

тотѳпЕит, і, п. [я*, тоѵітепіит от 
тоѵео; приводящее въ движеніСу имѣю¬ 
щее вліяніе, производящее перемѣну] 
1) вѣсъ, особл. ігор. достоинство, важ¬ 
ность, значеніе, гев т&#ш тотепЙ, 
дѣло, обстоятельство весьма важное; 
пиШов тотепіі евае араб ехегсійші, 
не имѣть никакого значенія — ; Іеѵі 
шотепіо аевйт&ге, считать маловаж¬ 
нымъ; ЬаЪеге или Іаееге тотепішп 
геі (ад гет) имѣть вліяніе на что; 
рагто шотепіо ворегіог, немногннъ 
превосходящій; Ь) причина, обстоя¬ 
тельство, оЪвегтаге отпіа тотепіа; 
Іата репдеі Іеѵі шотепіо; тіпітіа 
тотепіів Ьапі тахппае іпсішаііопев 
іетрогшп, отъ малѣйшихъ причинъ 



Мойа тогаіог 949 

(обстоятельствъ) происходятъ —; 2) 
движете; Ьгор. перепѣва, регіеѵі Гог- 
Іопае тотепіо, при малѣйшей пере¬ 
мѣнѣ счастія; 3) продолженіе време¬ 
ня, оообл. короткое время, т. Ъогае; 
рагто тотепіо, въ короткое время; 
тотепіо (іетрогів) въ одно мгнове¬ 
ніе; 4) отдѣлъ, часть, хпошепіа оШсю- 
гшп, огаімтів. 
Копа, ае, /. островъ между Брита- 
яіею н Ирландіей). 
топеДйІа, ае,/. галка, 
топео, ппі, Ншп, 2. 1) напоминать, 

аіщпет аіщиіб іи» бе ге тіщпа, (рѣд¬ 
ко) аИсп^пв геі, напомн. кому о чемъ; 
Ь) увѣтавать, уговаривать, предосте¬ 
регать, топеге аіщиет пі (пе); 2) 
роіі. = босѳо: учить, внушать, на¬ 
ставлять, аіщпет аімщіб; ѵаіев тиНа 
тоне! (предвѣщаетъ); т. аіідает тег- 
Ъеге, накавать кого, 
топѳгів, іа, /. (вс. паѵіа) судно одно¬ 
весельное, съ веслами въ одинъ рядъ 
см. Ъігетів, ігігетів. 
топбіа, ае, /. 1) монетный дворъ (при 
храмѣ Юноны, см. Мопейц 1.); 2) мо¬ 
нета, деньги. 
Копбіа, аѳ,/. 1) проввище Юноны; 2) 
мать мувъ г= Маетовупе. 
топѳШів, е, аф*. [топеіа] монетный, 
денежный. 
топеіагіш» іі, т. [топеіа] монетчикъ, 
топйе, іа, а. ожерелье, 
топіхпопішп, і, а. = тоіттепіпт. 
топіііо, бпів, /. [топео] 1) напомина¬ 
ніе; 2) увѣщаваніе, предостерега- 
ніе. 

топііог, бт, зі. [топео] 1) напомн- 
нате ль; 2) подскащикъ: а) совѣща¬ 
телъ, подающій оовѣты въ судебномъ 
дѣлѣ; Ь) = пошепсіаіог. 

топііщіц і, п. [топео] 1) напомина¬ 
ніе; 2) предвѣщаніе, предостереженіе, 
топііив, пв, т. [топео] = топііпт. 
Мопоеоов, і, т. «одннокожнвущіі» 
проввище Геркулеса; Мопоесі агх, 
рогіпв. мысъ я гавань въ Лигуріи, 
ныв. Монако. 
топодашшшв, оф. представляющій 
одни очерки, состоящій ивъ линій; 
опт. =5 безтѣлесный, невеществен¬ 
ный, біі. 

топорбсіішп, іі, а. столикъ съ одною 
ножкою. 
топороіІішц іі, п. исключительная 
торговля, монополія. 

топовуШЪшц аф. односложный, 
топа, іів, т. гора; 2) горная цѣпъ, горы. 
ШопвІгаЬШв, е, оф*. [томіго] замѣча¬ 
тельный. 

ВИШвЫНо, бпів,/. [топвіго] показа¬ 
ніе. 

топвігаіог, бгів, т. [топвіго] показа¬ 
тель, указатель. 

шопаігйіхіа, рагіср. и. топвіго; 2) оф*. 
(Гос.) замѣчательный, примѣчатель¬ 
ный. 

топвѣгіГвг, ёга, бгит, оф. [топвігат- 
Гвго] 1) производящій чудовища; 2) 
безобразный, ужасный, 

топвіго, 1. 1) указывать, аііспі ѵіат, 
аіі^пет бі&ііо; б) (Гос.) т. аіщпет, 
показать, донеотж на кого; 2) пред¬ 
ставлять, описывать, ^птепіаіет 1а- 
Іет, пгЬет аііспі; Ъ) опредѣлять, на¬ 
значать, предписывать, ріаспіа, агав, 

шопяйгшп, 1, *. собсте. знаменіе, не¬ 
обыкновенное явленіе, опт. = чудо, 
чудовище. 

тошИгаове, обе. [топлігаовпв] не¬ 
обыкновеннымъ образомъ, странно, 
чудовищно. 

топвѣгидвив, оф*. [топвігат] необы¬ 
кновенный, странный, чудовищный, 

топіапия, аф*. [топе] 1) горный, на¬ 
горный, Ьотідез, орріба; озим. виЬві. 
топіХпі, бгшп, т. горные жнтелн; 2) 
гористый, БаІтаііа; опт. топііпа, 
бгшп, и. гористыя мѣста. 

топИобІа, ае, созм*. [топв-соіо] гор¬ 
ный житель. 

топііт&впв, оф. [топв-тадог] бродя¬ 
щій, скитающійся по горамъ, 

хпопбабвпв, и топіовая, аф. [топе] 
гористый. 

топитепішп, і, м. памятникъ. 
Морворіа, ае, /. древнее названіе Ат¬ 
тики; отт. Морвбріпв, аф*. аттиче¬ 
скій. 
МорвиѳвНа, ае,/. городъ въ Киликіи. 
Иорвив, і, зі. 1) сынъ Ампяка, ѳесса¬ 

лійскій предсказатель, ОМ.; 2) тмя 
пастуха. Ѵігд. 

1* тога, ае, /. 1) замедленіе, задержка, 
віпе тогѣ, паіій тогѣ шІегровііА и 
(роН.) Ь&аб тога = безъ замедленія, 
немедленно; тогат аЯеге (іпГегге, Га- 
соге, іпіегропеге) причинить замѳдл., 
задерживать, ѳамедлять; тогат 1га- 
Ьеге, медлить, мѣшкать; тогав пш- 
реге, реііѳге, не медлить, спѣшить; 
піЫІ ід тога ЬаЬиіІ, 4потіпов еіс., 
онъ не медлилъ н т. д.; евве іп тога, 
4аоттов —, евве тог&е (баі.) быть 
приятною замедленія, задерживать, 
мѣшать; 2) остановка, іп бісепбо; 3) 
промежутокъ времени, время, боіог 
йпііпв еві тогѣ. 

2. тога, ае,/. отрадъ солдатъ у лаке¬ 
демонянъ (около 800 человѣкъ), 

шогаіів, е, аф*. [шов] нравственный, 
тогбіог, бгія, зі. [тогог] медлитель: 
а) замедляющій, задерживаю щМ, мѣ¬ 
шающій, особл. о стряпчемъ, тяну- 
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щемъ дѣло; Ь) (о солдатахъ) = отста¬ 
лый, мародеръ. 

Іи. шогаішц рагіср. и. тогог. 
2. тогаіиа, аф. [тое] имѣющій из¬ 

вѣстные нравы, извѣстное свойство: 
Ьото Ъепе тогаіив, ч. съ добрыми 
нравами, благонравный; роёта, ГаЪп- 
1а гесіе тогаіа, съ вѣрнымъ изобра¬ 
женіемъ нравовъ, характеровъ. 

тогЫйив, оф. [тогЪиз] нездоровый. 
тогЬояия, аф. [тогЬия] слабый здо¬ 
ровьемъ, хворый. 

тогЪшц і, т. 1) болѣвнь, іп тогЪит 
сабеге, іпсібеге, тогЬо (іп тогЬшп) 
ітріісагі, заболѣть, захворать; тогЬо 
аЯесІош евае (сопШсіагі) быть боль¬ 
нымъ, страдать; тогЬо бесебеге, рег- 
іге = умереть отъ б., умер, есте¬ 
ственною смертію; 2) ігор. недоста¬ 
токъ, страсть, порокъ, 
тогйдоііег, адю. [тогбах] остро, ѣдко, 

язвительно. 
тогбах, ас», аф. [тог<іео] 1) кусаю- 

хцій, кусливыЙ, сап»; роёі. острый, 
колючій, жгучій, іеггшп, пгііса; 2) 
ігор. ѣдкій, колкій, язвительный, 

тогсіѳо, тотопіі, тогошп, 2. 1) ку¬ 
сать, грысть, сапез тогбепі; пи Ьа- 
ѳіаш, ігепиш; роёі. т. іеггат (Ьитит) 
= пасть на полѣ сраженія, умереть; 
Ъ) захватывать, вцѣпляться, ѢЬпІа т. 
ѵевіет; 2) ігор. язвить, чувствитель¬ 
но оскорблять, огорчать, ш. аііцаеш 
бісііз, словами; ѳрізіоіае іоае те тог¬ 
бепі; тогбегі сопзсіедііі, чувствовать 
угрызенія совѣсти. 

хпогсііоив, адѵ. [тогсіео] кусая, хва¬ 
таясь зубами: аіщпіб аоГегге, аррге- 
Ъепбеге; ігор. всѣми силами, упорно, 
крѣпко, іепеге. 

тогёішп, і, п. деревенское кушанье, 
смѣсь, состоявш. изъ чеснока, масла 
уксуса и проч. 
тогіЬшкіив, оф. [тогіог] 1) умираю¬ 
щій, при смерти находящійся; 2) роёі. 
смертный, шетЪга т. 

тогівёгог, Ь Дсроп. [тоа-дого] поко¬ 
ряться нраву, волѣ, примѣняться, 
угождать, аііспі, геі аІісш. 

хпогівѳгав, аф. [тов-дего] послуш¬ 
ный, покорный. 
МогІпі, бгшп, т. племя въ сѣверо-за¬ 
пада. части Галліи, 

тогіо, бпіа, т. дуракъ (Рігп. Ер.). 
тогіог, тогіш» в., 8. ііероп. рагіср. 
тогііигив: [тоге] 1) умирать, тогі Га- 
те, ех ѵитеге, ум. отъ голода, отъ 
раны; 2) ігор. пропадать, проходить, 
исчезать, ведо, тетогіа геі аііоуиа, 
#гаііа т.; Ь) лишаться силъ, Іасегіі 
тогікі; Іех тогішц недѣйствующій 
болѣе з. 

тогтуг, угія,/, родъ морской рыбы, 
тогог, 1. с^роп. 1) іпіг. пробыватъ, 

оставаться, мѣшкать, т. іп рго- 
ѵіпсіа; Ьіс тогагі поп роіев; то- 
гаілз р ап сов <1ім Впшбші; 2) 
Ьгапв. замедлять, задерживать, мѣ¬ 
шать, т. ітреіпт Ъовііит, сеіегіі&іет 
Ъеііі, патев, ііег; т. аііциѳт, за-удер¬ 
живать кого; отт. а) діЬі! или поп 
атрііия ѵов тог&тиг = вы можете 
разойтись, уйти; Ь) піЬіІ «им поп то¬ 
гог аіщиет (аіщиіб), не мѣшаю кому, 
не забочусь о комъ (о чемъ), мнѣ вое !>авно: піЪіІ тогог еов ваіѵов евве 
пусть они ж т. д.); і ]ат попе, ілоп 
тогог, поп тогог іііа ѵіпа, іііші ой- 
сіит, не дорожу тѣми винами, тою 
услугою; пес бона тогог, и не хочу 
подарковъ; с) — занимать, забавлять, 
плѣнять, т. рориіот; т. оспіов еі аа- 
гез аіісіуиз; поѵііаіе тогашіаз ярес- 
іаіог. 

тогбвѳ, аф. [тоговпз] своенравно; 
угрюмо. 

тогояііая, Кііа, /. [тоговия] саоеяра- 
віе^ угрюмость. 

тоговая, аф. которому трудно уго¬ 
дить, своенравный, угрюмый, Ьохпо, 
вепех. 
МогрЬеоя, еі, и еов, т. Морвей, сынъ 
Соѵиа (Вошпі, Сна), богъ сновидѣній. 

тога, іів, /. смерть, оЪіге (орреіеге, ос- 
ошпЪеге) тогіеш, умереть; сопвсівсѳ- 
ге віЬі тогіеш, лишать себя жяапм; 
тогіе впй тогі, умереть естествен- 
ною смертью; роёі. тогіеш аіісц|ш 
Іасегаге ( = мертвое тѣло, трупъ); 
епвет тиіій тогіе гесеріі (= хѳть, 
обагренный кровью), 

хпогвшп, і, п. [тогбео] кусокъ, кусо¬ 
чекъ. 
тогяпя, рагіср. гл. тогбео. 
топтя, ив, т. [тогсіео] 1) кусаніе, 
укушен іе; т. вѳгредіів, ужаленіе 
вмѣи; роёі. тегіеге тогошп іп Сеге- 
гет, ѣсть хлѣбъ; 2) ігор. язвитель¬ 
ная насмѣшка, злоеловіе, іптібіае; Ь) 
горесть, огорченіе, апіті, ехяіііі; 8) 
роН. захватываніе, зацѣпленіе, апсо- 
гае; отт. ш. гоЪогів=трещжна, щель 
въ дубѣ (образовавшаяся отъ засѣв¬ 
шаго въ немъ копья, 

тогіаіів, е, аф. [тогв] 1) смертный, 
апітаі; отт. *иЬяі. тогіаіез, ішп, т. 
смертные, люди; Ъ) ігор. преходящій, 
кратковременный, тлѣнный, іпітіеі- 
ііае, гев; 2) = человѣческій, ва. сод- 
біііо тііае; Гасіа, ориз т. (роёі.) тпі- 
паз т., рана, нанесенная рукою чело¬ 
вѣка. 
тогі&Ш&в, ііів./. [тогіаіів] 1) смерт¬ 

ность; ігор. бренность, тлънность; 
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(Тае.) ехріеге пи = умереть; 2) = 
смертные, родъ человѣческій. 

тогНоіпшц оф. [топ] мертвечинный. 
тогііГѳг, 6га, бгит, оф. [топ-Гего] 
смертоносный, смертельный, 

тогіошв, рагіср. и. тогіог. 
тогшп, і, п. 1) тутовая ягода; 2) роёі. 
ягода; (ОМ. Меі. 1) ежевика, 

тегов, і,/. тутовое дерево, 
тое, огІ8, ш. 1) нравъ, обыкновеніе, 
обычай; ргаеіег тогет, противъ обы¬ 
кновенія; 1е$і тог^ие рагепЛшп ееі, 
закону н обычаю должно повиновать¬ 
ся; ѵепіге ід тогет, войти въ обы¬ 
чай; тогет дегеге аііеш, повиновать¬ 
ся, угождать кому; 2) ріиг. нравы, 
нравъ, характеръ, тоге* Ъош, таіі, 
тоЛегаіі; сшп тогіЪиз поіів іасіііив 
ве соттипісаіигит сопліііа (съ чело¬ 
вѣкомъ извѣстнаго характера, съ че¬ 
ловѣкомъ знакомымъ); 3) свойство, 
соеіі, аіЛегшп, отт. тоге, аЛ или іл 
тогет = какъ свойственно, наподо¬ 
біе, какъ: аЛ т. йшпіпіа, какъ рѣка; 
4} роёі. = законъ, правило, тогев ті- 
пе ропеге; тоге р&іаевігае; іп тогет, 
по закону, правильно; аіпе тоге іигіі 
іетрееіае (= ужасно). 
Иова, ае, /. рѣка въ Галліи, нын. 
Маасъ. 
МовѳШц ае, /. рѣка въ Галліи, нын. 
Мозель. 

тоііо, бпів,/. [тотео] движеніе, 
тоіо, 1. [тотео] приводить въ сильное 
движеніе, двигать туда и сюда, 
тоіпа, рагіср. и. тотео. 
тоіия, ив, ж. [тотео] 1) движеніе, сог- 
рогів, патіит, віЛегшп; пи іеггае, зем¬ 
летрясеніе; Ь) тѣлодвиженіе (о же¬ 
стахъ оратора и одвнж. танцующихъ) 
отт. тоіив Лаге = а) дѣлать жесты; 
Ъ) танцовать; тоіив Лопісі, танцы іо¬ 
ническіе; 2) ігор. движеніе, побужде¬ 
ніе, стремленіе, волненіе, апіші, теп- 

т^ѳпіі; Лиісів т. аепвиит, пріят¬ 
ное ощущеніе; 5) страсть, аліші: то- 
іия іигЪаІі, сильныя страсти; с) по¬ 
бужденіе, внушеніе, іпсііаііо еі шоіив; 
пи Ліѵіпив, вдохновеніе; 3) движеніе, 
волненіе, возстаніе, поті т. іп Еігигіа; 
т. рориіі, т. вегтШв; Ъ) переворотъ, 
пи іп гериЫіса. 

тотео, тбѵі, тоішп, 2. 1) двигать, 
■водить въ движеніе, аІщиіЛ; пи 
^шЛ Іосо, сдвинуть что съ мѣста; 

пи Ьовіеа іп іодою, обратить н. въ 
бѣгство; т. савіга, снять лагерь, от¬ 
правиться; ігор. т. аІщиіЛ апіто, об¬ 
думывать что; роёі. пи сііЬагат, 
играть на ц.; т. согрпв, тѳтЬга о 
тоѵѳгі — танцовать; Ь) = удалять, 
пи аіщиет вепаіи, ІгіЬи, исключить 

изъ —; пи аіщиет Ле вепіепііа, а че¬ 
го (= отклонить); 2) возбуждать, по¬ 
рождать, причинять, ш. тіаегісогЛіапц 
ЛівсогЛіав, Лоіогет, вивріеіопет; т. 
гівит, Іасгітав аіісиі, заставить кого 
смѣяться, плакать; т. Ъеііпт, возбу¬ 
дить ялж начать в.; 5) возбуждать, 
начинать, сопвиіі&ііопет, асііопѳт; 
т. телііопет геі аіісіуав, упомянуть 
о чемъ; 3) ігор. производить впеча¬ 
тлѣніе, подѣйствовать (на кого), рпі- 
сЪгііиао шоѵеі осиіов; тоѵѳг&і рІеЬет 
огаііо; пи апітов ^пЛісит; Ъ) возбуж¬ 
дать, побуждать, ш. аіщиет аЛ Ьеі- 
Іит; Шае саизае те тоѵеп^ тоѵѳгі 
аіщиа ге; особл. рагіср. тоіив, дви¬ 

жимый, побужденный: тоіив атоге, 
ігй, ргесіЬив; с) волновать, возму¬ 
щать, аіщиет, Ніврапіат аЛѵвгвив 
Вотапов; 4) трогать, ЪіЛепіаІ; пи пи- 
тіпа Біапае (роёі.) оскорбить, раз¬ 
дражать Д.; 5) пере* намѣнять, Гаішп; 
пи вепіепііаш; пи ЛЛет аііси^из (по¬ 
колебать); 5) іпіг. приходить въ дви¬ 
женіе, двигаться, трогаться, іегга 
тоѵеі; ехегсііит тоѵеі, отправляется; 
гее тоѵепіев, движимое, 

тох, айю. 1) скоро, пи Ъис геѵегіае, 
Ліхіі, тох ее ѵепіигит ееее; 2) вско¬ 
рѣ послѣ того, тох іпіга ѵаііит сот- 
рпіві; 5) потомъ, послѣ, Ле питего 
тох. 

тиоѳвоо,-В. плѣсневѣть. 
тиоіЛив, оф‘. [тисевсО] плѣсневѣлый, 

заплеснѣлый. 
Ыиоішц родовое имя; къ этому роду 
принадлежала Фамилія Зсаеѵоіа; отт. 
Миоіапия, аф. 

тиоог, бгія, т. плѣсень, 
тиого, опія, т. кончикъ, остріе; отт. 

г=з мечъ; та стопе» вігіп#еге, обна¬ 
жать и.; ігор. пи ігіЪипісіив, непре¬ 
одолимая сила трибуна; т. Лѳіепвіо- 
пів іоае, важнѣйшій пункуъ твоей 
защитительной рѣчи, 
тисня, і, т. соплн. 
ти^іі или тизШв, ів, т. голавль 

(морская рыба). 
ти^шог, І. сіероп. шалить, мѣшкать. 
ти&іо, 4.1) мычать, Ъов т. отт. ти- 
ЗІепіев =• рогатый скотъ; 2) ігор. 
гремѣть, трещать, іиЪа, таіов тп^іі. 

ти^іігив, ив, т. [ти&іо] 1) мычаніе, 
т. еЛеге, іоІІеге, мычать; 2) ігор. гулъ, 
трескъ. 

шша, ае,/. 1) лошачиха; 2) = лошакъ, 
мулъ. 

тиіоѳо, ві, вит, 2. 1) гладить, погла¬ 
живать, Ъ&гЪ&т тали, сариі; Ъ) слег¬ 
ка касаться, герЫгі пи погев; ш. са- 
рі1І08 ѵігвѣ; Ь) ігор. смягчать, облег¬ 
чать, успоконвать, ігат, Лоіогет, аіі- 
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^ает <ііс1ів; Ь) ласкать, увеселять, тѣ- 
штть, риеііав сагтіпе; ѵоіисгев т. 
аёга сапіи. 

МиІоІЪег, бгі (бгів), т. [90! тиісеі Гег- 
тт] прозвище Вулкана; ігор. (роЛ.) 
= огонь. 

тиіоо, I 1) бить, аіідиѳт; 2) дурно, 
жестоко обходиться, поступать, аіі- 
диет, аіщаід, съ кѣмъ, съ чѣмъ, 

тиіоіа, ае,/. см. тиііа. 
тиіоіо, 1. и тиіоіаііо, см. тиіі-. 
тиіоіга, ае,/ [тпі^ео] дойникъ. 

тиіоігит, і, п. тиіоіг&гіит, іі, я.= 
тиісіга. 

тиідоо, ві, вит (сішв), 2. доить. 
тиНёЪгів, е, аф. [пшііег] 1) женскій, 

у ох, ѵеаіів; 2) до женщины касающій¬ 
ся, іщигіа, сегіатеп; 8) женщинѣ 
свойственный, приличный — слабый, 
апішпв, ѳепіепііа. 

тиІІѳЪгііѳг, аво. [тиІіеЪгів] по-жен¬ 
ски; слабо, изнѣженно, 

тиііѳг, бгів, /. женщина, 
тиііѳгагіив, аф. [таііег] женскій, 
таііѳгойіа, не, /. [длят. от таііег] 
жонка, жоночка. 

тиііѳговііав, Ііів,/. [тиііеговаз] жено¬ 
любіе. 

тиііѳгбяив, аф. женолюбивый, 
тиііо, бпіз, т. [тиіав] погонщикъ ло¬ 
шаковъ. 

тиііопіив, аф. [тиііо] принадлежа¬ 
щій погонщику лошаковъ, 

тиііив, і, т. краснорыбица, краснобо- 
родка. 

тиііив, рагіср. «л. пшісео; 2) аф\ съ 
мёдомъ смѣшанный, а4па, Іас; отт. 
виЬві. таівит, і, п. мёдъ (винный, пи¬ 
тейный). 

тиііа или тиіеіа, ае,/. пеня, денеж¬ 
ный штрафъ; тиііаш дісеге, опредѣ¬ 
лить —; соттіііеге т., заслужить —; 
реіегѳ (ігго^аге) т., предложить, тре¬ 
бовать наложенія денежной пени; 
сегіаге ш., спорить о взысканіи пе¬ 
ни. 

тиііаііеіив» аф. [тиііа] штраФный. 

тиііаііо, бпів, /. [тиііо] наказаніе, 
оштр&ФОваніе, ш. Ъопогшп — лише¬ 
ніемъ имѣнія. 

тиііі-с&ѵив, аф. имѣющій во многихъ 
мѣстахъ впадины, ямы. 

тиіііеішц аф. тонкій, прекрасный. 
тиІШ&гіахп, адп. [тпНиа] во многихъ 

мѣстахъ. 
тиШ-Йэг, 6га, бгит, аф. много при¬ 
носящій. 

ти1іі-Гі<1ив, аф. [Япдо] многораздѣль¬ 
ный, раздѣленный на многія части, 

тиііі-Готов, аф. много отверстій имѣ¬ 
ющій. 

тиІіі-Гогтія, е, аф. 1) многообраз¬ 

ный, многовидный; 2) ігор. перемѣн¬ 
чивый, непостоянный, Ьошіпез. 

тиШ-]йвив, и ди$ія, е, аф. [щ^ит] 1) 
многіе запряженные вмѣстѣ, ециі пц 
2) многіе вмѣстѣ, разные, Іііегае т. 

тиііі-тбсіів, айс. [= пшіііз-тодіі] 
многообразно, разнымъ образомъ, 

тиііірівх, ІсІ8, оф. [тиііпв-ріісо] 1) 
многосложный, состоящій изъ мно¬ 
гихъ частей, Іогіса, аітпв; роёк до¬ 
тов пи = лабнржятъ; 2) многослож¬ 
ный, многообразный, многосторонній, 
гаііо дііриіапді, Ъеіішп, вегтопев, дос- 
ігіпа; ргоѵіпсіа т. ад воврісіопев, 
представляющая много поводовъ къ 
подозрѣнію; ігор. а) кноголичный, 
перемѣнчивый, паіига Саііііпае, тиі- 
іііидо; Ь) таинственный, скрытный, 
апітов, іпдепішп; 8) многій, многочи¬ 
сленный, особ*. рЫг. ргаевідіот, Гоііа, 
дарев, Геіия; 4) = сторичный, аі пші- 
ІірІех ассіріаі, если онъ получитъ 
сторицею; сіадез тпіііріех доат рго 
питего соріагпт, потеря, несоразмѣр¬ 
ная съ численностію в. 

тиШрИоаЪШв, е, оф. [тиіііріісо] 
роёі. многосложный, 
тиііірііоаііо, бпів, /. [тиіііріісо] 

умноженіе. 
тиШрііоІіег, аде. [тпіііріех] много¬ 

образно. 
тиІідрИео, 1. [тпіііріех] умножать, 

увеличивать, аез аііепит, долгъ. 
тиШіййо, іпів, /. [тиііив] 1) множе¬ 

ство, Ьотіпит, пвѵіит; 2) толпа лю¬ 
дей, іапіа пь Іарідез соіу'ісіеЪаі; тиі- 
іііидіпев; Ь) толпа, чернь, т. ішрегііа; 
с) = рядовые. 

1» тиііо, 1. [тиііа] наказывать, штра¬ 
фовать, ш. аіідиѳт аіщиа ге: я) (под¬ 
вергая кого чему) т. аіщпет реси- 
піа — денежной пени; пи аІЦиет 
ехвіііо, тогіе; Ъ) (лишая кого чего-к.) 
т. аІЦиет арія, герю, васегдоііо; — 
тиііагі аіісиі, подвергнуться взыска¬ 
нію въ чью-либо пользу. 

2. тиііо и тиііит, адю. см. тиііав, 
2. Ь. с. 

тиііив, аф. 1) многій (осой*, рімг.) 
тиііі Ьотіпев; тиііив вап&пів, много 
крови; тиііі, многіе; ииоіда = толпа: 
шш8 е тиііів; пе тиііа или пе тиііів 
(вс. дісат) = чтобы не распростра¬ 
няться — однимъ словомъ; ^шд тиі¬ 
іа? къ чему много словъ — короче; 
2) большой, значительный (оообл. 
*іпа.) сига, ІаЬог, аиреПех; овив, а) 
тиііо діе, когда большая часть дня 
прошла, когда было уже за полдень; 
тиііо адЪис діе = еще утромъ; ад 
тиііит діет (діеі), до бѣла дня; тиі¬ 
іа посіе; поздно ночью; Ь) тиііо, мяо- 
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лотъ =* гораздо (при сроен, степ.) 
шпііо тадог, тіпив, тарт; с) тиійпп 
= аде. много—очень, тшіит іе ато; 
т. біяр&г, поп т. сопйбеге; 8) про¬ 
странный, подробный, яегто; пшНшп 
еяяе ід ге аіщшц распространяться о 
чемъ; вѳ лгаііпв віт; 4) частый, пші- 
іол аЗГпК аб —, часто бывать, нахо- 
діхся при —; пшійів ішіаі, тпНпя ід 

шпішц і, т. лошакъ, муть. 
Моіѵіив, оф. родв М., мостъ черезъ 
рѣку Тибръ въ Римѣ. 

Мшптівд» родовое имя. 
МхшЗДіиа, родовое имя. 
Мопба, ае, /. городъ на югѣ Испанія; 
отт. МипОепнів, аф\ и еиЬеі. 
Мшківпнвв, іош, т. жители М. 

тодсШшв, вф. [пгапбпя] мірской; 
отт. еиЬеі. -балов, і, т. мірянинъ, 
типбѳ, аде. [тппбпв] чисто, опрятно, 
нарядно. 

НтшсІепяІЕ, см. Мшиіа. 
топбШа, ае, /. [тппбия] 1) чистота, 
опрятность; 2) особл. рітг. наряд¬ 
ность, красивость, изящность. 

типбШѳв, ёі,/. =з= тппбіііа. 
1. тишіия, аф. чистый, опрятный, на¬ 
рядный. 

2. пшпбадц і, т. 1) міръ, вселенная; 
оедідв типбі, солнце; роёі. » а) зем¬ 
ля; Ь) люди; с) небо, т. Іиседв; т. аг- 
бши; 2) уборъ, нарядъ, т. тдІіеЪгія. 

типёго, 1» и -гог, 1. дероп. [тпппя] 
дарить, аііепі аіщпіб, кому что, аіі- 
дпет аіщпа ге. кого чѣмъ, 

тпдіа, я. ріиг. (естрѣч. только пот. и 
асе.) обязанности, занятія по должно¬ 
сти. 

сшпіоерв, сірів, сотт. [шшшв-саріо] 
1) гражданинъ муниципальнаго горо¬ 
да, см. тпдіеірішп; 2) = согражда¬ 
нинъ, т. тепе. 

топіеіраіів, е, оф. муниципальный, 
ем. тпдіеірішп; Ьото т., гражданинъ 
кунвщш. города; боіог т., — жите¬ 
лей муниц. города. 

тппіоірішті, и, >і. [шшіісері] муници¬ 
пальный городъ — города Италіи, 
удержавшіе собственн. управленіе м 
законы; жители этихъ городомъ счи¬ 
тались союзниками (восіі) Рима; впо¬ 
слѣдствіи н такіе города, жители ко¬ 
торыхъ получили права римскихъ 
гражданъ. 

хшшіЛое, аде. [пшпШсов] щедро. 
пшпШоеп&а, ае, /. [тдпшепв] благо¬ 
творительность, щедрость. 
шипіГіоан, аф. сотр. -епііог, еир. 

-епііяіітдя [тпппя-басіо] благотвори¬ 
тельный, щедрый. 

тошшеп, шія, п. роёі. = пшпітбпішп. 
тшитѳпШт, і, л. [тппіо] 1) укрѣ¬ 
пленіе; 2) защита, оплотъ, 

тппіо, 4. 1) укрѣплять, прикрывать, 
защищать, Іоспт того, саяіга ѵаііо; 
ш. уіат, проложить дорогу; пь гп- 
реш, вііѵаш, проложить дорогу че¬ 
резъ — ; 2) Ргор. ограждать, пред¬ 
охранять, ве содіга рег&біат. 

хшшШо, ёпів, /. [тппіо] 1) укрѣпленіе, 
т. пгЬія; ргоЫЬеге аіцпет тппіііоде, 
мѣшать кому строить укрѣпленія: 
6) проложеніе, устройство, ѵіае; 2) 
укрѣпленія, окопы, стѣна, пгЬет пга- 
пШопіЬпя веріге, іпсепбеге т.; тпді- 
гіонея сігсотбаге оррібо. 

типііо, 1. [тппіо] укрѣплять; Ргор. 
т. віЫ тіат, проложить себѣ дорогу, 

хшшйог, <5гів, т. [тппіо] укрѣпитель, 
сгроющій укрѣпленія; особл. рІигаХ. 
производящіе оборонительныя или 
осадныя работы. 

шшиіиа, рагіер. и. тппіо; 2) аф. 
укрѣпленный, оррібот тппИіяяшгат. 

тшши, бгія, п. 1) обязанность, долж¬ 
ность, Ьос еяі т. іашп; тппеге йшде, 
исправлять должн.; пшпѳга геірп- 
Ыісае, государственныя должности; 
япшта тппега, высшія должности; 
▼асаге тппеге, быть свободнымъ отъ 
службы, особл. военной; 2) одолже¬ 
ніе, услуга, пишете /пп^і, оказать 
кому услугу или отдать кону по¬ 
слѣдній долгъ; отт. тпппя ж похо¬ 
роны: впргета тппега, ѳйегге аіі- 
4пет атріо тппеге; 3) даръ, пода¬ 
рокъ, тіііеге аііепі тпппя, аіцпіб 
тппегі (въ подарокъ); баге аііепі 
аіщпіб тппегі, подарить кому что; 
роёі. тппега ВасЬі = вино; т. Се- 
гегія = хлѣбъ; Ргор. т. яоШлбіпія 
(Оіс.) = сочиненіе, написанное въ 
уединеніи; 4) зрѣлище (для народа 
на счетъ должностныхъ лицъ, особл. 
эдиловъ), праздничныя игры, гладіа¬ 
торскія игры, тпппя діабіаіогішп ба¬ 
ге; Іппсіпя еяі тахіто тппеге аебі- 
Іісіо, будучи эдиломъ онъ устроилъ 
и т. д. 

тшшвойішп, і, я. [детт. отъ тпппя] 
1) подарочекъ; 2) одолженіе. 

Мпп^оЬіа, ае,/. гавань близъ Аѳинъ; 
отт. МипуеЫш, оф. 
Мпгаепа, см. Мигѳпа. 
тигаѳпа, ае,/. мурена, морская рыба, 
тигбіів, е, оф. [тпгив] стѣнный; 

іаіеев т. (сгѣноломяыя): согопа т., 
вѣнецъ, дававшійся тому, кто пер¬ 
вый влѣзалъ на стѣну осажденнаго 
города. 

МпгоІа, ае, /. прозвище Венеры, 
тшгёпа, ае, /. = тпгаепа. 



Магепа таіо Ш 

Шигѳшц ае, Фамильное имя депіія Iі- 
сіпіае. 

тигех, ісів, т. улитка (иглистая); 
отт. = а) багрянка, багряный цвѣтъ; 
Ъ) улиткообразная труба Тритона; с) 
т. асиіия, острый камень, утбсъ; й) 
пшгісев Іеггеі, желѣзныя колючки: 
т. іеггеов іп іеггат <1е&и1еге. 
МигкапіІа, ае, /. городъ въ Сам- 
ніумѣ; 2) городъ на о-вѣ Сициліи. 

Отт. Мигзепііпин, аф. и виЪві. 
-ііпі, опт, т. жители г. М. 

Мигдопііа, ае, /. = ЫигдопНа, 2. 
тигіа, ае,/. разсолъ, 
шигіеа, см. тугіоѳ. 
тигшив, оф. [шив] мышій, мышиный. 
тигтШо, ем. тігтШо. 
тигтиг, йгів, п. 1) бормотанье, шо¬ 
потъ, говоръ; 2) журчанье, шумъ, 
гулъ. 

хшипшггШо, бпів, /. [типпито] бормо¬ 
таніе, ворчаніе. 

топпйго, 1. [тигтиг] 1) бормотать 
про-себя, ворчать; 2) журчать, шу¬ 
мѣть. 

тигга, или тиггЪа, ае, въ нѣкот. 
издан, вм. тутгЬа. 
тштЬа, ае, /. 1) плавиковый шпатъ, 

плавикъ, (родъ камня, изъ котораго 
дѣлали дорогіе сосуды); ем. тигга. 

тиггѳив, оф. = туггЬвив. 
тштЪІпив, оф. плавиковый, см. 
тиггЬа. 
Миге» или Мигвіа, ае, /. городъ въ 
Паннонік. 

тогЬеіит = тугіеіит. 
тигіеив = туПеив. 
тигіит, і, «. я тугіит. 
тигішц і, /. = тупив. 
тигив, і, т. стѣна; особл. городская; 
Ргор. защита, оплотъ, 

пшв, тигів, т. 1) мышь; 2) = куница 
«мм соболь, горностай. 
Мива, ае, /. муза; ріиг. девять дочерей 
Юпитера и Мнемозияы, покровитель¬ 
ницы поэзія, музыки и наукъ; ігор. 
= а) поэзія, стихи, тива ргосах; т. 
ейевігія, поэзія, блнвкая къ прозѣ; 
)рЪлг. словесныя науки; т. тапвие- 

Ііогев = философія. 

Мияаеив, і, т. одинъ изъ древнѣй¬ 
шихъ греческихъ поэтовъ, 

тивеа, ае, /. муха. 
тивоірйіа, ае, /. и -Шит, і, я. мыше¬ 

ловка. 
тивоовив, аф. [тивсив] обросшій 
МХОМЪ, МШИСТЫЙ. 

тияойішц і, т. [йетлп. отъ таз] 1) 
мышка, мышонокъ; 2) мышца, мус¬ 
кулъ; 3) военная машина «подвиж¬ 
ной навѣсы», 

тивоив, і, т. мохъ. 

тивбив, аф. къ музамъ относящійся, 
принадлежащей, отт. плывши, і, я. 
мѣсто, посвященное хузаиъ — нау¬ 
камъ. 

тиаіоа, ае, /. и -се, ев, /. музыка, 
поэзія и краснорѣчіе — изящное, 

тиаіоив, аф. музыкальный — поэти¬ 
ческій, изящный, ем. тияіеа; отт. 
a) тивісив, і, т. знающій музыку, 
знатокъ въ изящныхъ искусствахъ; 
b) тияіеа, бгит, я. музыка — 
изящныя искусства, дебете ее пш- 
віеів. 

тиввІіо, 1* [тивво] 1) бормотать, вор¬ 
чать про себя; 2) жужжать, 

тивво, 1« [тиііо] 1) бормотать про* 
себя, говорить шопотомъ, тихо, шив* 
вапіев іпіег ее годіІаЪапі; Ь) жуж¬ 
жать, арев т.; 2) = не рѣшаться, ш. 
йісеге; т. диіб Гасі&т. 

тиаі&оѳив, еі, т. и -септ, еі, я. пи¬ 
рогъ, испеченный на лавровыхъ 
листьяхъ; отт. ргоѵегЬ. диаегеге 
І&игеоіит іп т., искать славы въ ме¬ 
лочахъ. 

шивіѳіа, или тивіеПа, ае, /. ластка, 
лиснда «ми горностай, 

тиаіѳив, оф. [тивіпв] 1) нзъ вино¬ 
граднаго морса или сладкій какъ 
виноградный морсъ, см. тоаішп; 2) 
ігор. молодой, свЪкій. 

тивіив, аф. молодой, свѣжій, ѵіпшп; 
отт. 8иЪ*і. тивішп, і, я. виноград¬ 
ный морсъ, молодое внно; роН. = 
осень, годъ: Іег сепіит тивіа. 

Мавиіатіі, бгит, т. племя въ Нумн- 
ДІк. 

тиіаЪШв, е, аф. [тпіо] перемѣнчи¬ 
вый. 
тиіаЪіПіав, Еіів, /. [тиіаЪіІів] пере¬ 
мѣнчивость. 

тиіаііо, бпів, /. [тиіо] 1) мѣна, об¬ 
мѣнъ; т. етепііит,=мѣновой торгъ; 
т. оШсіогит. взаимность услугъ; 2) 
перемѣна, измѣненіе, ш. сопяііи; Па¬ 
сете шиіаііопет аііеціия геі, пере- 
нзмѣннть что; т. гегат, перемѣна, 
переворотъ въ государствѣ. 

тиШо, Ь [тиіііия] об* подрѣзывать к 
изувѣчивать; ігор. еХегсііпя тиіііа- 
іив, войско, сильно пострадавшее. 

1. тиШия, оф. обрубленный, изувѣ¬ 
ченный; Ьов т., — лишившійся рогъ. 

2. тиШив, і, т. раковина, ем. тішіов. 
Миііаа, ае, /. городъ въ сѣверной 
Италіи, нын. Модена, 

тиііо, или тиШо, 4. пикать, пихнуть; 
ворчать. 

тиіо, 1. [в*, тоѵііо отъ тогѳо] 1) 
мѣнять, тегеев, товары; т. аіщши 
аіщиа ге, промѣнять что на что-н.; 
2) перемѣнять, измѣнять, сопаШшп, 
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іеяіатѳпішп; ігор. т. огаііопет, раз¬ 
нообразить р.; т. яоішп, удалиться, 
Пересе литься; отт. тпіагі ішіЪия,ст- 
іаіе, удалиться или быть удаленнымъ 
жзъ —; т. ѵевіет часто = надѣть 
трауръ; Ь) = улучшать «ми поддѣлы¬ 
вать, портить, т. Ьаіяатііт, ѵілшп; 
т. геііега, красить шерсть; с) пре* 
вращать, ех {етіпіа іп шагея; 8) 
іяіг. из-пвремѣняться, аппопа (цѣ¬ 
на на хлѣбъ) піЫІ тиіаі; аеяіив тиіаі. 

дшШо, 4. ~ тиііо. 
тиішШо, бшв, /. [тиіиог] заниманіе, 
заёмъ. 

тиіиѳ, адю. [тпіпив] взаимно. 
тиіиіия, і, т. = тііоіив. 
тиіио, адл. [тиіиия] 1) взаимно, бі- 

Іірте; Ь) точно такъ, равнымъ обра¬ 
зомъ, аепііге, тіяегегі; 2) въ займы, 
въ долгъ, ашпеге. 

тиіиог, 1. Дероп. занимать, брать въ- 
займы; ігор. заимствовать. 

тиіия, аф. 1) нѣмой; 2) безмолвный. 
тиіиия, аф. 1) заемный, заимообраз¬ 
ный, ресшііаа тпіпая ашпеге аЪ аіі- 
дпо, занять у кого денегъ; баге (го- 
рте) а1щшб тиіпшп, дать (просить) 
что въ-займы, въ долгъ; тпіио = 
обе. въ-займы, въ долгъ: аЪ аіщпо 
реіегѳ тпіпо паѵея, ресипіат; 2) 
взаимный, обоюдный, оШсіа, Ъепеѵо- 
Іепѣіа; тпіишп Іасеге = воздать рав¬ 
нымъ за равное; отмп. 8ѵЬ$і. шиіашп, 
і, м. взаимность: т. іп атісіііа; роёі. 
тпіпа, рег тиіаа = аДѵ. взаимно. 
Мпіуое, ев, /. городъ на о-вѣ Сициліи; 
отт. -сепаів, е, аф. и ѳиМ. -сепяея, 
ішп, жители г. М. 
КуоІІб, ев, /. мысъ въ Іоніи. 
Муоёп&ѳ, Клип, /. и -пе, ея, /. древній 
городъ въ Арго лидѣ, столица Давая 
и Агамемнона; отт. а) Нуоѳпаѳин, 
аф.; Ь) -пепвея, ішп, т. жители г. М.; 
с) Муоёпіа, ібіа, /. дочь Агамемнона 
= ІрЬідепіа. 
Муоопов, і, /. островъ на Эгейскомъ 
норѣ; отт. -опіпя, оф. 
Мудеідпѳв, шп, т. племя ѳракійское, 
переселившееся въ Лидію, Фригію и 
Виѳинію; опт. 1) Мудо1дпі&, ае,/. 
область, занимаемая этимъ племе¬ 
немъ; 2) Му&йдпіиа, аф. и Мук- 
йдпія, ібія,/. аф. роН. = лидійскій, 

Фригійскій. 

Му Іана, ае,/. городъ въ Карій; отт. 
МуІ&яІив, оф. и виЫ. Муіавѳпі, 
бгшп, или Муіавѳпвев, ішп, т. жи¬ 
тели г. М. 
МупАив, і,/. городъ въ Карій; отт. 
МупбШ, 5гшп, т. жители г. М. 

шуораго, бпів, т. легкое каперское 
судно. 

тугіоѳ, ев,/, и -са, сае, /. тамарискъ 
(растеніе). 
Мугша, ае, / городъ въ Мизіи. 
МугтісІдпѳв, пшп, т. племя въ Ѳес¬ 

саліи. 
туттіііо, см. тіушДІо. 
Муго, опія, т. знаменитый скульп¬ 

торъ, живжій въ 6 ст. до Р. X. 
1. туттЬа, ае, /. 1) мирра,' растеніе 
аравійское; 2) (чаще) сокъ изъ мир¬ 
ры, аравійская благовонная мазь. 

2. МуггЬа, ае, /. дочь Кнннра, превра¬ 
щенная въ дерево мирру. 

туггЬѳия, оф. [туггЬа] миррою на¬ 
мазанный = благовонный, душистый, 

тугіѳішп, і, п. [тугіия] миртовая 
роща. 

тугіеия, оф. [тугіия] миртовый, со- 
гопа, вііѵа. 
МутіПия, і, и», сынъ Мернурія, воз¬ 

ничій царя Ономая, тестя Пелопса. 
Мугіов, і,/. небольшой островъ близъ 
Эвбеи; отт. Мутіоия, аф. 

туг ішп, і, п. миртовая ягода, 
тугіия, і, и ия,/. миртъ, миртовое де¬ 
рево. 
Мувоёіия, і, т. основатель города 
Кротона. 
МувІ, огит, т. жители Мнзіи (Муяіа, 

ае, /.) въ М. Аліи; отт. Мувіш и 
роёі. Муяия, аф. 
тувіа, ае, т. жрецъ при мистеріяхъ, 
туяіаво&ив, і, т. водящій по свя¬ 
щеннымъ, таинственнымъ мѣстамъ, 
провожатый, чичероне, 

тувіёгішп, іі, *. тайное ученіе, ми¬ 
стеріи особл. ріиг.; ігор. тайна 

туяііоия, аф. къ мистеріямъ при¬ 
надлежащій, мистическій, таинствен¬ 
ный. 
Муяия, см. МувІ 
Муіііѳпае, Йгшп,/. и -пе, ея, / городъ 
на о-вѣ Лесбосѣ; отт. МуШѳпаѳия 
и -пепвія, е, оф. 

туШия см. тііиіив. 
Муив, ппіія,/. городъ въ Карій. 
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2Г. или Кшп. = Кшпѳгіив, предънмя. 
ЭТаЪаі&ѳІ, бгши, ж. народъ въ Аравіи; 

отт. ЯаЪаіаешц аф. роёі. = ара¬ 
війскій. 

паЫіа» см. паоііа* 
паоШв, рагіср. гл. папсівсог. 
пав» адѵ. подлинно, право, 
паѳпіа см. пѳпіа. 
ХЯаетіив» родовое имя. Со. Каетіоа, 

эпическій и дражатич. поэтъ, участво¬ 
вавшій въ 1-ой пунической войнѣ; 
отт. Каетіаппя, об;, 

паѳѵив» і, т. родимое пятно. 
ХЯаіав» &бів, и ЕГаХв, ібів, /. наяда, во¬ 
дяная НИМФ&. 

пат» соѵу. 1) ибо, потому что; 2) 
(рѣдко — при переходѣ отъ одного 
предмета къ другому) однако: пат 
дпіб аг^шпепіатог еіс. 

Катпѳіѳв, пт, т. народъ въ Галліи, 
около нын. Капіѳв. 

папщие» согу. ибо. 
папоівоог, пасіив (папсіоя) в., 8. дероп. 

1) доставать, получать (безъ нашего 
содѣйствія, случайно) гехп аіщиат, 
ргоѵіпсіаш вогіе; 2) заставать, нахо¬ 
дить, аіщпет Іоспт е$ге&іе типііит. 

Каппѳіев = Катпѳіев. 
п&пия, і, т. карликъ. 
Дараѳа, ае,/. нимфи долинъ. 
Дат, агів, т. рѣка въ Умбріи, впадаю¬ 
щая въ Тибръ. 

ДагЬо, бпів, т. городъ въ южной ча¬ 
сти Галліи, нын. Д&гЪоппе; отт 
ДагЪопѳпвів» е, оф. 

пагоіадив, і, т. нарциссъ, родъ лиліи. 
Дагоімшц і, т. юноша необыкновен¬ 
ной красоты; увидѣвъ въ источникѣ 
свой образъ онъ плѣнился имъ и из¬ 
сохъ отъ любви къ самому себѣ; по 
смерти онъ превращенъ въ цвѣтокъ 
—нарциссъ. 

патчіив, і, /. « -баш, і, «. 1) нардъ, 
благовонное деревцо, особл. въ Ин¬ 
діи; 2) (чаще) нардовый бальзамъ, 
нардовое масло. 

пагів, ів,/. ноздря, ріиг. = носъ; ігор. 
обоняніе, чутье; Ъото етипсіае пагів, 
ч. тонкій, смѣтливый; Ъото оЬевае па¬ 
гів, ч. тупой, несмѣтливый; пагіЬав 
иіі, издѣваться, насмѣхаться. 

Дагхпа, ае, /. городъ въ Умбріи; отт. 
Дагпіепвів» е, оф. и 8иЬвІ. -ліепиев, 
іит, т. жители г. Н. 

паггаЪШв, е, аф. [пагго] разсказывае¬ 
мый, достойный быть разсказаннымъ. 

паглДОо» <5пів,/. [пагго] разсказъ, 
паггаіішіойіа, ае,/. [детіѣ. отъ паг- 

гаііо] небольшой разсказъ, 
паггаѣог, бгіі, т. [пагго] разскащикъ, 
повѣствователь* 

паггаіив, ив, т. [пагго] разсказъ, 
пагго» 1* 1) разсказывать, сообщать, 
повѣствовать, аіісиі аіщиіб, бе ге 
аіщиа; нагтаге, диіб ассібегіі^ Ъепе 
(таіе) паггав = сообщаешь пріятную 
(непріятную) вѣсть; 2) =• говорить, 
певсіо, дшб пагтев; п&гга тіЪі, екажк 
мнѣ; диіб паггав? что скажешь? 

папЬёоішп» іі, п. ящичекъ, шка¬ 
тулка (особл. дли косметическжгь 
средствъ). 

Дагух, усів,/. городъ въ Локрндѣ, въ 
среди. Греціи; отт. Дагуоіш, аф 
роёі. = локридскій: Ьегов N. = А]ах; 
пгЪв N. = городъ Локри въ южной 
Италіи, основанный переселенцами 
изъ Н. 

Даватопѳв, тип, т. племя въ сѣвер¬ 
ной Африкѣ; отт. Даеатопі&опж, 
а%. роеі. = африканскій, 

пааоог» пйіиа в., 8. дероп. родиться, 
происходить, аіідпо, отъ кого, рѣдко 
ех, бе или аЬ аіщио; ОгрЬеиа таіге 
тивй паіив. сынъ нузы; паіив вшпто 
Іосо, поЪіи яепеге, апіідио совете, 
знатнаго происхожденія, древняго 
рода; рові Ъотіпея паіоя, съ тѣхъ 
поръ, какъ стали жить люди; Ь) имѣть 
начало, начинаться, Оад$ев іп топіі- 
Ъив павсііиг; аЪ ео Йшпіле соШв пава- 
Іиг. Отт. паіав = 1) аф. словно со¬ 
зданный, отъ природы назначенный, 
аб (іп) гет аіщиат или геі аіісиі: па- 
ііопев паіае вегѵііиіі; аб біоеабшп 
паіив еі аріив; Ь) съ нарѣч. для обо¬ 
значенія свойства или качества: Ь- 
сив ііа паіив еві; а$ег таіе паіив еві; 
опт. рго ге паіа, смотри по дѣлу или 
по обстоятельствамъ; с) съ числит, 
именемъ съ винит, п. = отъ-роду: 
^ши^ие, бесет аппов паіив, пяти, де¬ 
сяти лѣтъ отъ-роду; 2) вйЬві. паіив, і, 
т. и паіа, ае,/. сынъ, дочь; ріиг. 
дѣти: сагііав, дпаѳ еві іпіег паіов еі 
рагепіев. 

Дазіоа, ае, т. прозвище въ Фамиліи 
Сципіоновъ. 
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ІГавісІіив, родовое нмя; отт. КавІсШ*- 
пив, асу. 

2?аво, бпіа, т. Ф&нильное имя. 
павва или паха, ае,/. верша, рыбачій 
кровъ; ігор. сѣти, опасное положе¬ 
ніе, ех Ьас павва ехіге сопвіііиі. 

п&вІшНит, іі, п. крессъ, перечная 
трава. 

паяна, і, ж. носъ; ігор. а) тонкое обо¬ 
няніе, чутье; Ь) насмѣшливость, под¬ 
труниваніе, аіщпет (аіцііій) вивреп- 
(Іеге паао (аіипсо) насмѣхаться, надѣ¬ 
ваться надъ кѣмъ (чѣмъ), 

паяйіѳ, асіѵ. [павиіпв] остро, колхо, на¬ 
смѣшливо. 

павйішв, асу. Гпавив] носатый, носа¬ 
стый; ігор. а) острый, остроумный, 
смѣтливый; Ь) насмѣшливый. 

паіаІІоіив, оф\ [паіаіів] ко дню рож¬ 
денія относящійся. 

паіаіів, е? асу. [павсог] къ рожденію 
относящійся; <Ьев п., день рожденія; 
роН. Ьитив п., родина; отт. виЬві. 1) 
паіаіів, ів, ж.=а) (вс. сііев) день рож¬ 
денія; Ъ) (вс. Іосав) мѣсто рожденія; 
2) ріиг. паіаіев, ішп, т. = а) проис¬ 
хожденіе, родъ, Ьото сіагів паіаШтв; 
тоііег паІаІіЬпв сіага; Ь) расположе¬ 
ніе звѣздъ въ часъ рожденія; регііив 
паіаііит, умѣющій предсказывать 
будущее по расположенію звѣздъ въ 
ч. рожденія. 

паіаНо, <5пів, /. [паіо] плаваніе, 
паіаіог, огів, т. [паіо] плаватель, 
паііо, бпів,/. [павсог] 1) нація, племя; 

2) родъ, разрядъ, п. оріітаіішп, сад- 
(Ііааіопіт; Ь) порода, п. еяпогит. 

паііа, ів,/. ягодица; ріиг. задница, 
паіаѵив, асу. (павсог] 1) рожденный, 
принадлежащій къ разряду родив¬ 
шихся, <ііі поп випі паііѵі; 2) врож¬ 
денный, природный, вепвив, Іеров; 8) 
природный, натуральный, сота, со- 
Іог; 8) іегт. і. ѵегЬа паііѵа, коренныя 
слова. 

паіо, 1. 1) плавать, рівсів паіаі; Ь) роёі. 
(ігапвгі.) переплывать или плыть по, 
п. ацпав, Ігеіит; отт. ип<1а паіаіиг 
рівсіЪпв, въ водѣ плаваютъ рыбы; с) 
ігор. утопать,заливаться, быть напол¬ 
неннымъ, агта паіапі апшіЬпв; раѵі- 
шепіа паіаЪапі ѵіпо; 2) (о волнообраз¬ 
номъ движеніи) волноваться, качать¬ 
ся, колыхаться, Яиѵіив, іоііа паіапі; 
паіапі сатрі = по полю волнуется 
жатва; Ь) ігор. колебаться, не энать 
на что рѣшиться, быть въ недоумѣ¬ 
ніи, та#па рагв паіаі; Іи паіав іп Ша 
ге; апіпшв паіаі. 

п&ігіх, Ісів, /. водяная змѣя, гидра. 
паіи, см. паіив, ив. 
паійга, ае, /. 1) природа, гетот, апі- 

тае; паіпгй Ггаіег, паіпгй саіатііоаѣ 
отъ природы, по рожденію —; Ь) 
свойство, качество, видъ, п. Іосі, Йи- 
тіпів, топіів, іпвиіае; с) природное 
свойство, характеръ, паіигй Гегия, 
ІіЬегаІів; Ьото (ііГбсіІИтЙ. паіпгй, ч. 
чрезвычайно своенравный; 2) приро¬ 
да — законъ природы, порядокъ ве¬ 
щей, гегит паіига Ьос поп раіііиг; 
ваіівГасеге, сейеге, сопсейеге паіигае 
= опереть; еві іп гегит паіигй или 
сайіі іп гегит паіигат = можетъ 
быть, можетъ статься; 3) вещество, 
матерія, стихія, ех йиаЪив паіигів 
сопЯаіа, 

паіигаіів, е, асу. [паіига] 1) естествен¬ 
ный, натуральный, соотвѣтствующій 
законамъ природы, восіеіав, тоге; 
раіег п., родной отецъ; 2) природный, 
врожденный, поііо, Ъопііав; 8) касаю¬ 
щійся до природы, диаевііопев п. 

паіигаіііег, адю. [паіигаіів] согласно 
съ законанн природы, естественно, 
натурально. 

1. паІив,рагіср. асу. и виЬві. см. павсог. 
2. паіив, ив, т. [павсог] рожденіе; 

естрѣч. только аоіаі. — по лѣтамъ, 
по возрасту; Ггаіег тзуог (тахітив) 
паіи, старшій братъ; &аіег тіпог па- 
іи, младшій братъ; Ьото та^пив 
(ягапйів) паіи или та#по паіи, ч. 
старый, преклонныхъ лѣтъ. 

паиошп, і, п. или паиоив, і, т. без¬ 
дѣлица, мелочь, поп папсі Гасеге или 
ЬаЬеге, ставить ни во что. 

паиГгедІит, іі, п. [паѵів-Ггап$о] 1) 
кораблекрушеніе, Гасеге п., претер¬ 
пѣть к.; ІаЬиІа ех паоГга^іо, доска, 
на которой надѣется спастись пре¬ 
терпѣвшій кораблекрушеніе, ігор. э= 
единственное средство ко спасенію, 
единственное утѣшеніе; Ь) ігор. не¬ 
счастіе, пораженіе, потеря; п. раігі- 
топіі, геі Гатіііагів, совершенное раз¬ 
стройство или потеря имущества; 2) 
обломки, остатки; ігор. паиГга^іа Сае- 
вагів, атісогит. 

паиГг&яия, асу. [паѵів-йгап$о] 1) пре¬ 
терпѣвшій кораблекрушеніе; ігор. 
несчастный, разоренный; паиГга&ив 
раігітопіо, лишившійся имущества; 
2) роН. подвергающій кораблекру¬ 
шенію, разбивающій корабли, таге, 
топвіга. 

п&иііа, бгпт, я. струнный инстру¬ 
ментъ, родъ арФЫ. 

Каирасіив, і, /. портовой городъ въ 
Локридѣ, нын. Лепанто; отт. -іопв, 
аНу. 

Наирііив, іі, «я. царь на о-вѣ Эвбеѣ; 
отт. НаирН&сІѲв, ае, т. сынъ Н. =• 
Раіатейеа. 
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папвеа, ае, /. [паѵів] 1) морская бо¬ 
лѣзнь; 2) тошнота, позывъ на рвоту; 
Ъгор. отвращеніе. 

папвѳаЪипсіав, аф. [паавео] одержи¬ 
мый морскою болѣзнію; чувствующій 
тошноту, позывъ на рвоту, 

паиаѳо, 1- [папвеа] 1) страдать мор¬ 
еною болѣзнію; Ь) чувствовать тош¬ 
ноту, позывъ на рвоту; 2) Ъгор. имѣть 
отвращеніе, брезгать; Ь) возбуждать 
отвращеніе. 

паиаебіа, ае, /. [Оетіп. отъ папвеа] 
маленькая тошнота, 

паивіа, -в іо Іа и папвіо, 1. = папве-. 
ІЯаивіоаа, ае, /. дочь Алкнпоя, царя 
Феаковъ. 

паиіа, ае, т. [паѵів] корабельщикъ, 
морякъ; особл. ріиг. моряки, матросы, 

паипотхв, аф. корабельный или мор¬ 
ской; отт. виЫі. паиіісі, Згшп, т. 
моряки. 

пау&іів, е, аф. корабельный, Гогта, 
таіегіа| рп&шц ЬеІІшп п., морское 
сраженіе, война на морѣ; согопа, 
ігіитрЬпв п. — за побѣду, одержан¬ 
ную въ морскомъ сраженіи; зосіі па- 
ѵаіев, моряки, матросы, опт, виЬві. 
1) паѵаііа, ішп, я. = а) корабельная 
верфь, докъ; Ь) корабельныя снастм; 
2) роёі, паѵаіе, ів, п. гавань. 

паѵагоЬив, і, т. капитанъ, началь¬ 
никъ корабля. 

патіойіа, ае, / [Остіи, отъ нагіе] не¬ 
большое судно, ладья, лодка, 

паѵіоиіагішц аф. [паѵісиіа] къ судну, 
къ судоходству относящійся; отт. 
виЬві. а) паѵісиіагіпа, 1і, т. судов¬ 
щикъ, хозяинъ транспортнаго судна; 
Ь) патіепі&гіа, аѳ, /. (*с. гее) привозъ, 
перевозка груза. 

патіГгйртв, аф. роёі. = пааГгарте. 
пауіяаЪШн, е, аф. [паті&о] судоход¬ 
ный, удобный для судоходства, апшіе. 

пауів&ііо, бпів, /. [паѵі^о] плаваніе на 
кораблѣ; судоходство; мореплаваніе; 
раііепе паѵі^аііоіш, судоходный, 

паѵідоіог, бгіе, т. [паѵі^о] корабель¬ 
щикъ, морякъ. 

патівѳг, ёга, бгшп, аф. [паѵів-#его] 
роёі, = паѵі&аЪі1ів. 

пауДОбІит, і, я. [Остіѣ. отъ паті^іот] 
небольшое судно. 

пауі^Іит, іі, я. [паѵів] судно, 
пауіко, 1« [паѵів-а#о] 1) плавать, ѣхать 
на кораблѣ, іп Авіат; ргоѵсгЪ, п. іп 
рогіи = находиться въ совершенной 
безопасности; Ь) роёі. = плавать; 2) 
ігапв. объѣзжать на кораблѣ, плавать 
по—, п. шагіа; 5) (8а&) посредствомъ 
мореходства доставать, пріобрѣтать, 
дпае Ьотіпев паѵі#апі 

паѵів, ів,/. корабль; п. Іопдо, военный 

корабль; п. опегагіа,транспортное суд¬ 
но; паѵеш огпаге (абогпаге, іпвігпеге) 
снарядить к.; впЪбпсегѳ паѵеш, вы¬ 
тащить к. на берегъ, бебпееге п., спу¬ 
стить на воду; паѵеш воіѵеге, отплыть, 
паѵів воіѵіі, к. отправляется; паѵеш 
арреііеге, арріісаге а<1 іеггаш (Іеггае) 
пристать къ берегу; ргоѵсгЪ. отпіЪоз 
паѵіЪпв еі 4па<1гі&І8 = всѣми силами; 
іп еабет евве паѵі, находиться въ 
одинаковомъ (съ другими) положены. 

паѵііа, ае, т. роёі. = паи іа. 
паѵііав, &ів, /. [паѵив] ревность, усер¬ 
діе. 

паѵііег, аОѵ. [паѵпв] 1) старательно, 
усердно; 2) порядочно, очень, п. іш- 
риаепв. 

паѵо, 1. [паѵпв] съ усердіемъ испра¬ 
влять, прилагать большое стараніе, 
старательно заниматься, п. орпв, Ъеі- 
Іиш; п. гешриЫісат, съ усердіемъ 
служить государству; п. орегаш, рев¬ 
ностно трудиться; п. орегаш аііепі, 
трудиться для кого-л., усердно помо¬ 
гать, служить кому; п. орегаш іп асіе 
= храбро сражаться. 

паѵпв, «ди впаѵпв, аф. ревностный, 
старательный, усердный, дѣятельный. 

Кахпв, і,/. островъ на Эгейскомъ мо¬ 
рѣ; отт. СТахіив, аф. 

1» пб, вопросит. частица ли: рпіавпе 
раігеш ѵепіпгшп евве, думаешь ли 
ты, что отецъ придетъ? певсіо яга- 
іпіегпе ііЬі, не внаю, поздравить ли 
тебя? 

2. пѳ, аОѵ. не: а) при повелит, накл. пѳ 
всгіЬе, пе Іеде; Ь) пе — дшйет, даже 
не, пе раігет дпійет атаѣаі, даже 
отца не любилъ; пе іп оррігіів дпібеш, 
даже не въ городахъ; иногда въ нача¬ 
лѣ предложенія: также не, и—не; ве<1 

пе 3. яшбет іпіегеа даіеіпв егаі; с) пі 
пе, чтобы не: пі Ьос пе Іасегеш. 

8. пб, соф. 1) чтобы не, вегірві, пѳ ѵе- 
піац пе шпііа (іісаш; пе всгіЬав «мм 
пе всгірзегів = пе всгіЬе; 2) послѣ 
выраженій, означающихъ страхъ или 
опасеніе = чтобы не или что: ѵегеог, 
пе ѵепіапі; 3) положимъ, что не: 
пе Гаегіі, положимъ что онъ не былъ; 
пе віі впштиш таіат боіог, таіат 
сегіе еві; Ь) = тойо пе, только бы не: 
віпі шівегіеогбев, пѳ вап&шпет по- 
вігпт Іагдіапіиг, с) (рѣдко) — пейит, 
тѣмъ менѣе: пе папе <1и1се<ііпе саргі 
Іегапі бевібегіиш. 

4. пб, аОѵ. въ нѣкот. рукоп. ем. пае. 
Коаѳга, ае,/. женское имя: Неэра. 
Яѳарбііа, ів, /. городъ въ Кампаніи; 
отт. НѳароШаппа, аф. и виЬві. 
-ійаі, б гит, т. жители г. Н.; Неаро- 
Шапшп, і, я. помѣстье близъ Н. 
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пеЪйІа» ае, /. 1) туканъ; 2) роіі. = 
чадъ, дынь. 

ПѲЬйІо, бшв, т. бездѣльникъ. 
пѳЪиІовия, аф. [пеѣиіа] туманный, 
пасмурный, мрачный, 

пѳо и педие, соф. = еі поп, н не; пес 
(педое) — пес (пе^ие) нн — ня; пес 
бит, и еще не; пе^ие — поп = еі; 
педпѳ іи Ьос поп іпіеііівів, н ты это 
хорошо понимаешь, 

пѳойшп, (пе<іиебит) айѵ. м еще не; 
еще не. 

пѳсѳвзагіе, адл. [песеявагіиз] = песез- 
аагіо. 

пѳеева&гіо, обе. [пвееввагіив] по не¬ 
обходимости; поневолѣ, 

пѳоеэд&гіив, аф. [песеяве] 1) необхо¬ 
димый, нужный, потребный, отпіа 
дпаѳ вппі аб ѵііат п.; Ь) неизбѣж¬ 
ный, неминуемый, тоге; с) настоя¬ 
тельный, крайній, сааза; Іетрпз п. =* 
крайнія обстоятельства; 2) находя¬ 
щійся въ тѣсной связи (съ кѣмъ), 
особл. другъ или родственникъ, Ьото 
іат песенагіпз; тоге песеззагіі; п. 
хае оз. 

пѳоѳввѳ» оф. [нот. и асе. 8Іпд. пеиіг.) 
необходимо, Ьотіпі песеззе езі тогі; 
п. ЬаЪеі (сит. іп#п.) = онъ считаетъ 
необходимымъ или онъ долженъ, 

пѳоеввііав, йіів,/. [песеззе] 1) необхо¬ 
димость, рагеге песеззііаіі, покорить¬ 
ся н.; песеввііаів соасіпв (регтоіив) 
принужденный н.; п іетрогів=край¬ 
ность обстоятельствъ; пИіта (схіге- 
хпа) п. = смерть; Ь) обязательная си¬ 
ла, Гоебегів, запртіпів раіегпі; 2) ріиг. 
потребности, нужды, за агат песевзі- 
іаіат саизй; іпсіісаге рориіо рпЫісав 
песеваііаіеа; 8) ($ѣд%о) тѣсная связь, 
дружба, родство, песеввііаіет ѵіоіаге. 

пѳсвавіійбо, !пів,/. [песевве] 1) (рѣд¬ 
ко) необходимость; Ь) крайность, стѣ¬ 
сненное положеніе, геіраЫісае; 2) (ча¬ 
ще) тѣсная связь; отт. = дружба, 
родство. 

пеееввшп еві = песевве еві. 
ххѳо-пѳ, илн нѣтъ, 
пѳо-поп, ем. пѳо. 
пёоо, 1. лишать жизни, убивать; п. Га- 
те, уморить голодомъ; п. аіідаеш і$- 
пі, сжечь кого. 

пео-оріп&П8, 1І8, аф. нечающій, не¬ 
ожидан) щіЙ. 

пео-ортаіо, айѵ. [пеооріпаіив] не¬ 
чаянно, неожиданно, 

пѳо-оріпаіав, аф. неожиданный, не¬ 
чаянный; ех песоріпаіо = айѵ. не¬ 
ожиданно. 

пео-оріппв, аф. роіі. 1) песоріпа- 
іов; 2) =* песоріпапв. 

пооіаг, йгів, я. 1) нектаръ, питье бо¬ 

говъ или бальзамъ б.; 2) ігор. пріят¬ 
ность, сладость, роіі. мёдъ, вино, мо¬ 
локо. 

пѳоібгѳив, аф. [пвеіаг] 1) изъ некта¬ 
ра, пріятный какъ нектаръ; 2) роіі. 
= небесный; а4пае п., роса; Ь) пріят¬ 
ный. 

пвоіо, хоі (хі), хшп, 8. 1) вязать, спле¬ 
тать, Іаіщеит, согопат; роёі. п. сарпі 
оііѵй, сотат тутіо (= обвить); Ь) 
ігор. соединять, совокуплять, тігіпіез 
іпіег зе пехав; оаива пѳха (ех) аі^оа 
ге, причина, тѣсно связанная съчѣмъ, 
зависящая отъ чего-либо; п. ^гдіа 
сшп аіідио, начинать спорятъ, бра¬ 
ниться съ кѣмъ; п. тогав, причинить 
замедленіе, замедлять; 2) связывать; 
ігор'. обязывать, аііфіет васгатѳпіо; 
отт. іегт. і. п. аіщиет, отдать не¬ 
состоятельнаго должника въ рабство 
заимодавцу: пехі (оЪ аев аііепшп); по 
іп ровіегот песіегепіаг. 

пѳаиЪІ, обе. [пе-аІісаЪі] чтобы не гдѣ- 
либо. 

пѳоипсіѳ, аба. [пе-а!ісап(іе] чтобы не 
откуда-нибудь. 

пѳбшп, соф. не скажу, не говоря уже; 
отт. = а) (рѣдко) не только: пебшп 
= веб еііат; Ъ) тѣмъ менѣе: е$о поп 
роввшп, пейот Іи ровзіз; с) тѣмъ бо¬ 
лѣе, Іаебіі восіов, побит Ъовіев. 

пѳ-Гашіив, оф. невыразимый — ужас¬ 
ный, безбожный; всетв; обіит. 

пѳГ&гіѳ, обо. [пеГагіпѳ] безбожно, 
ужасно. 

пеГ&гіия, оф. [пеГав] безбожный, без¬ 
законный, нечестивый. 

пѳ-ІЬв, я. (только пот. и асе. ѳтд.) 
беззаконіе, безбожное дѣло, грѣхъ; 
пеГаз еві, беэбожно, грѣшно, недоз- 
волено: раігіае ігазсі п. езі; п. біеіп, 
в сказать нельзя, говорить грѣшно; 
веГав! или еЪеп пеГав, о ужасъI 

пѳ-Яавіив, аф. [пе-Гагі] 1) біев пейшіі, 
дня, въ которые не позволено было 
произносятъ приговоры и говорить 
рѣчи народу, см. Й18ІП8; 2) зловѣщій, 
несчастный, біев, іегга; 3) безбож¬ 
ный, ужасный, егітеп. 

пѳдапііа, ае, /. Гпе&о1 отрицаніе, 
пѳв&ііо, опія, /. [пе&о] отрицаніе, 
пѳвііо 1* [пе^о] постоянно отвергать, 

съ уцорствомъ отрицать. 
ПѲ8ІѲОІІО, бпів,/. [пе^іі^о] нерадѣніе, 
пренебреженіе. 

пе&ІѲОіив, рагіер. и. пе$1і#о; 2) оф. 
оставленный безъ вниманія. 

П08ІѲ&О и проязв. см. певЦв-* 
пѳкИкѳпв, рагіер. и. пе^іі^о; 2) оф. 
нерадивый, небрежный, безпечный; 
п. геі аііегуоя, равнодушный къ че¬ 
му, пренебрегающій чѣмъ-л. 
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пѳ^ІІкѳпіѳг, адл. [певіівепв] нерадиво, 
небрежно, безпечно, 

пѳвіізѳпііа, ае,/. [пе^іі^епѳ] 1) нера¬ 
дѣніе, небрежность, безпечность, п. 
еі рі^гШа; п. іп асспвашіо; 2) пре¬ 
небреженіе, неуваженіе; п. аіісіупв, 
равнодушіе, неуваженіе къ кому, 

пѳвііво, еіі, есіит, 8. [пес-1е$о] 1) нѳ- 
радѣть, не заботиться, гет іатіііа- 
гет; п. &1і^иі<1 Гасеге; 2) быть равно¬ 
душнымъ, пренебрегать, <іеов, Іеда; 
п. регісиіпт, тогіет, не бояться —; 
роіі. пея1і#іІ соттіііеге Іасіноа == не 
боятся —; 3) быть равнодушнымъ, 
оставлять безъ вниманія, отт. = иѳ 
наказывать: п. Гасіппз, респпіат гар- 
іат, пуигіав. 

лево, 1. 1) отрицать, аіщшд; Ь) сит 
аосие. еі іц?. « говорить, что не: пе- 
даі Ггаігет тѳпівве, говоритъ, что 
братъ не пришелъ, или сит потіп. еі 
іг$.: пе#ог евзе Ьопа, говорятъ что я 
недобра; 2) отказывать, аііепі аіі- 
^ш<1, кому въ чемъ; 4по(1 дипш еазеі 
пе^аішп, когда въ этомъ было отка¬ 
зано. 

пѳвоІІІІін, е, оф. [пе^оіішп] до дѣла 
касающійся. 

певоіі&ііо, ошв,/. [пе#оііог] торговля 
—торговыя дѣла, денежные обороты, 

певоііаіог, бгів, т. [певоііог] зажи¬ 
мающійся торговыми или денежными 
дѣлами. 

педоМог, 1~ Дероп. заниматься торго¬ 
выми дѣлами, производить денежные 
обороты. 

пѳвоіідіит, і, я. [Детіп. отъ пе^оііит] 
небольшое дѣло, дѣльцо. 

педоЫбвиа, оф. [певоііит] обременен¬ 
ный дѣлами; хлопотливый; (Тас.) (Ііез 
п., будень, рабочій день, 

педойит, іі, я. [пес-оііит] 1) занятіе, 
дѣло, п. ретта^пшп; п. риЫісшп, дѣ¬ 
ло общественное, государственное 
или занятіе по должности; п. аіісоі 
(Іаге (ташІаге) поручить кому д.; п. 
таіе вѳгегѳ, худо вести дѣло или 
(соНесі.) дѣла; дш<1 пе^оііі еві? что 
такое? диі<і педоііі шШі еві? мнѣ ка¬ 
кое дѣло? 2) трудность, трудъ, п. 
хпазпшп; ваіів ЬаЬоі пе#оІіі; піЬіІ де- 
доііі еві і(і Гасеге = сдѣлать это не 
трудно; пиііо пе$оІіо или зіпе пе^о- 
ііо, безъ труда, легко; отт. д. = не¬ 
пріятность, ріиг. хлопоты: Іасеазеге 
(ехЫЬеге) аіісиі пе^оііа, надѣлать ко¬ 
му хлопотъ; 3) = обстоятельства, по¬ 
ложеніе, іп аігосі пе^оііо. 

N615110, еі, т. царь пилосскій въ Мес- 
сеніи; отт. а) НѳІѳІДО и N616118, 
аф. 6) ІЧѳІііѳв, ае, т. сынъ Н. = 
Т^ѳвіог. 

Кѳтѳа, ае, /. мѣстечко въ Арголидѣ; 
отт. Нѳте&ѳшц оф. и еиЬеі. Ке- 
тѳа, отт, я. немей скія игры. 

НѳтёзІв, ія, и вов,/. Немезида, богиня 
возмездія. 

Кѳтѳіев, іит, т. племя въ сѣверной 
Галліи. 

пето, іпів, 1) виЬяі. никто, д. ахпісо- 
гшп, никто изъ д.; п. шшв, нн одинъ; 
доп дето, иной, тотъ или другой; 
дето поп, каждый; 2) оф. ни одинъ, 
никакой, п. Ьояіів, п. всгіріог. ИВ. еж. 
деп. пет іпів употребляется ппіііов, и 
ем. аЫ. петіпе = пиііо. 

петогаіів, е и петогепвія, е, оф. [пе¬ 
тле] къ рощѣ принадлежащій; въ 
рощѣ находящійся. 

пѳтогіопіігіх, іеіа, /. [петов-ооіеге] 
обитательница лѣса, 

пѳтогіѵартв, оф. [детш-та^ог] по 
рощамъ бродящій, по лѣсамъ ски¬ 
тающійся. 

пѳтогбвив, оф. [летав] 1) лѣсистый, 
богатый лѣоомъ, таіііз; 2) = густой, 
вііѵа, ріаіаппв. 

пѳтрѳ, аДѵ. именно, конечно, вѣды 
всіо, ^ш<1 ѵеіів; Петре те Ыпс аЬіге 
тів, именно ты хочешь чтобы я —; 
еі баі ресипіаш, пѳшре Ысігсо <1аЦ 
иі — (конечно съ тѣмъ, чтобы), 

пѳтиа, бгіз, я. роща, лѣсъ, 
пѳпіа, ае, /. 1) плачевная пѣснь, похо¬ 
ронная пѣснь; 2) пѣсня, риѳгопип; д. 
ѵііез, пошлыя пѣсни; Ь) роН. волшеб¬ 
ная пѣсня. 

пѳо, пбті, дбіит, 2. 1) прясть; 2) роН. 
= ткать. 

Нѳооіев, іа, и і, т. аѳинянинъ, отеигь 
Ѳемнетокла; отт. N60011(168, ае, ж. 
сынъ Н. = ТЪетівіосІеа. 

^оріоіётив, і, т. сынъ Ахиллеса, 
пера, ае, /. скорпіонъ, ракъ. 
Кѳрѳ, или Керёів, ев, /. городъ въ 
Этруріи; отт. ЭДрѳвшпв, оф. и 
еиЪеі. Кѳрѳвіпі, бгшп, т. жители 
г. Н. 

КѳрЪёІѳ, ев, /. супруга Аѳаманта, ца¬ 
ря віотійскаго, мать Фрикса и Геллы; 
отт. КѳрЬѳІѳів, Иів, /. дочь Н. =я 
НеІІе. 

1. пѳров, біів, т. внукъ; роН. (ріиг.) 
пероіев = потомки: пероіев Еехпі. 

2. пѳров, біів, т. мотъ. 
8. Норов, біів, т. Фамильное имя доп- 

іів Согпеііае. 
пѳріів, ів, /. внучка. 
Кѳрійпив, і, т. Нептунъ, богъ моря, 

сынъ Сатурна, братъ Юпитера и Плу¬ 
тона; роё*.=море; отт. Нѳрйшкш, 
аф. Ьегов N. = ТЬевеив (было преда¬ 
ніе, что онъ сынъ Нептуна); йох N. 
= Зехіив Ротредив (мнимый сынъ Н.); 
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ацоае К, источникъ близъ Тарраци- 
ны, въ Лаціужѣ. 

подоат, оф. гпйесі. (сотр. пецоіог, 
лир. пецидоипив) негодный, безпут¬ 
ный. 

педшЦдот, айѵ. никакъ не, не коимъ 
образомъ, совсѣмъ не. 

подпе, пофіѳсішп, см. оѳо. 
о^иѳо, цоіті (яніі), ііит, Іге, 4. не 

быть въ состояніи, не мочь, 
пѳдиіецпат, «и» пѳдиійапат и по- 
циіциаігцаФт. напрасно, безъ пользы. 

овдиМдиат, аЯѵ. см. пѳфііоаиат, 
подпіог, пѳдаіввітнв, см. пѳааат. 
пефшіоат, а4е. напрасно. 
пе<іи11е7, айю. [перчат] худо, дурно, 

безпутно; Ьеіішп вовсерішп пециіиз, 
в. предпринятая не такъ, какъ слѣ¬ 
дуетъ. 

пѳаиШа, ае, /. [пецпат] 1) негод¬ 
ность: 2) безпутность, распутство. 

пефіШѳв, йі2/. = івдоШа. 
Нѳгвіи, ВДгѳіш, см. Кегоов. 
Ябгейв, еі, т. морской богъ, сынъ 
Океана овин, а) N0X0 іи, дочь 
Н., морская нимф а; Ь) Нѳгёіия, аф. 
вепеіпх N. = ТЬеІіз, мать Ахиллеса; 
верой N. =2і АсЫПеа; с) Когіпе, ев, 
/. = Когбіи. 
Ногііои, і, /. небольшой островъ близъ 

о-ва Итаки; отт. КегІ^іш, адЦ.роёі. 
= итакскій; б их N. 2=2 Улиссъ. 

Кого, бпів, Фамильное имя допіи Сіао- 
<Нае; <тж. Кегопі&пив, N0700000, 

Кегйішп, і, п. городъ въ Луканім. 
НеттіІ, бгшп, «. племя въ сѣверной 
Галліи. 

пеггоие, аЖ>. [пегтозов] сильно; <грр. 
убѣдительно. 

пегтовшц аф*. [пегѵоз] жилистый, му¬ 
скулистый; ігор. сильный, убѣдитель¬ 
ный. 

петѵйіов, і, «. [йетіп. отъ пегтпв] 
нервъ; ігор. пеггоіі, силы, 

поташ, і, т. 1) сухая жила, мускулъ, 
нервъ; ігор. сила (отпев пеггов соп- 
івпсіеге, напрягать всѣ силы) и то, 
отъ чего зависитъ сила: самое глав¬ 
ное, существенное: тесіі#а1іа зппі 
пегѵі геіраЫісае; респдіа езі п. ЬеШ; 
иегуі сопіогаііопів, главные заговор¬ 
щики; 2) тетмва (у лука); 8) струна; 
4) кожа, ремень; отт. п. = оковы: 
іп пегѵія іепегі; ехітегѳ (іе нетто, 

по-иоіо, 4. не звать, аіідшф еегішп 
незсіо, достовѣрно не знаю; пезсіо 

(цшз)» какой-то: с&вп аевоіо доо; 
гшпогів незсіо доМ, какой-то слухъ; 
певсіо ая, см. ап, 2. 

пѳвоіпа, аф. [пезсіо] 1) незнающій, 
геі а1ісо]ив; поп вот пеэсіоа, я очень 

хорошо знаю; 2) (рѣдко) разе, неиз¬ 
вѣстный, слова; педое пезсіпт ЬаЬе- 
Ъаі, и ему было извѣстно. 

N0818, ісіів, небольшой островъ близъ 
берега Кампанія. 

N088608, СМ. N08808. 
N08808, і, т. 1) рѣка во Ѳракія; 2) кен¬ 

тавръ, убитый Геркулесомъ за поку¬ 
шеніе похитить жену его; отт. N08- 
вдов, оф. 

N08107, бгІ8, «. сынъ Нелея, царь пн- 
лосскій, въ Элидѣ; отт. N00107000, 
оф. 

N0101x1, і, я. городъ въ восточн. части 
Сициліи; оиия. N011111, бгшп, или 
^Плотов, іот, т. жители г. Н. 

поо 29 пеѵе. 
пеоіег, 1га, ігшп, аф. дсп. пеоігТаз, 

[пе-оіег] ни тотъ нм другой, никто 
изъ двухъ; въ грамм, п. я* с]>едній: 
допоз п. 

пооіиіо&т, айс. ни коимъ образомъ, 
отнюдь не. 

пооігаіів, е, аф. [пепіег] ни къ тому, 
ни къ другому роду непрннадлежа- 
щій, средній. 

ооиіго, айѵ. [пепіег] ни въ ту, нм въ 
другую сторону. 

поте или пео = еі пе: и чтобы не, н не. 
пох, есія, /. смерть, убійство. 
оохШз, е, аф. [песіо] связываемый, 

связанный. 
оохо, 1. [пѳеіо] связывать, сплетать. 
пехот, і, я. = пехпа, пе, 2. 
1. похоа, рагіер. гл. песіо. 
2. похоа, пз, т. [песіо] 1) связываніе, 

соединеніе, сплетаніе, п. ЬгасЬіогшп; 
роіі. вегрепз Ъаспіит пехіЪпа атЪіІ, 
а. обвивается вокругъ палки; 2) іегт. 1 
Формальное обязательство, оЪІі^аге ее 
пехп, обязаться Формальнымъ обра¬ 
зомъ; отт. пехпа = долговое обяза¬ 
тельство, рабство за неуплату дол¬ 
говъ (см. песіо, 2): пехот іпіге = 
сдѣлаться рабомъ своего заимодавца; 
пехп уіпсіі, лишившіеся свободы за 
долги. 

ПІ, соф. 1) = пізі, если не: тігшп пі 
<1оті С8І, странно, если его нѣтъ до¬ 
ма; цпій пі, см. япія, 1. 2) роН. =*з 
пе, чтобы не: пюпеі, пі Іепеапі спг- 
зоз (Ѵггд.). 

ЭДоаѳа, ае, /. 1) городъ въ Виѳиніи; 
отт. N108000818, е, оф. и зиЬіі. N1- 
оаоепвев, іот, т. жители г. Н.; 2) 
городъ въ Локридѣ, близъ Ѳермо¬ 
пилъ; 8) городъ въ Лигуріи, нын. 
Ницца. 

ДПоотеДіа, ае, /. глава, городъ Виѳи- 
нін; отт. Nіоотѳ<1ѳпвІ8, е, аф. и 
зйЬ$1. Шоотѳйѳпвѳв, іот,т. жите¬ 
ли г. Н. 
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ШоорбПв, ія,/ 1) городъ въ Акарна- 
ніи; 2) городъ въ Арменія, 

піоіо, 1. и ліоЪог, 1» Лероѣ, моргать, 
мигать. 

піоіив, ня, т. [шсіо] миганіе. 
пІйіГІоо, 1. [шбив-іасіо] вить гнѣздо, 
пійог, бгів, т. чадъ, паръ, гарь, 
піййіш, і, т. [йетіп. отъ пЫия] гнѣз¬ 
дышко. 

піДив, і, ж. 1) гнѣздо, І&сеге, яігиегѳ 
пі(іит, снять гнѣздо; роёі. пібі (^па- 
сев) птенцы въ гнѣздѣ: 2) ігор. жи- 
інще, домъ; аегтаге піашп, оставать¬ 
ся дона. 

пі^ѳг, яга, ял1™) аф". 1) черный, осп- 
Іі, сгіпіа; роёі. йиѵіпя п. = глубокая 
р.; Ъ) темный, мрачный, яііта; роёі. 
тепіия, аивіег п., затемняющій — на¬ 
гоняющій облака; 2) ігор. печальный, 
несчастный, (Ііеа, ѣога; і^лея п. == 
костеръ; Ь) злой, безбожный, Ьошо. 

піягѳвоо, $гиі, — 3. [піяег] чернѣть, 
темнѣть. 

піятШа, ае, и *1ибо, іпів,/ [піяег] чер¬ 
нота, черный цвѣтъ. 

пІ&го, 1* [піяег] быть чернымъ, чер¬ 
нѣться; піягапя = черный. 

пІягог, бгія, т. [ш*яег] = ш&гШа. 
піѣіі, я. іпйесі. 1) ничто; поп піѣіі = 
мѣчто, кое* что; піѣіі поп — все; п. 
еавѳ, ничего не значить, ничего не 
стоить; п. аяіз, ничего не дѣлаешь хе 
попусту трудишься; п. ѣаЬѳгѳ аіі- 
^^ѳт, считать за ничто, презирать; 
п. піяі, п. аііаі піві, лишь только, 
только; п. ев* диоб (сиг, ^иатоЬгет) 
= нѣтъ причины; п. «1 те (вс. рег- 
ііпе*) до меня не касается; піѣіібпт, 
ничего еще; п. ^шб^аат шли п- ппшп 
= вовсе ничего; Ь) айѵ. совсѣмъ не, 
ничуть, нисколько не, п.себітив Огае- 
сіае; п. орпя ев*, совсѣмъ ненужно: 
2) (пот. піѣііит ничто — не ѳотрѣч.) 
дсп. піЫІі: піѣііі іасеге (репбѳге) аіі- 
диіб, считать за ничто, презирать; 
ѣото піЫІі, ч. ничтожный, ни къ че¬ 
му негодный; Ъ) ассив. аб піѣіі от ге- 
біяеге, уничтожитъ; аб п. ѵешге, ге- 
сіаеге, іпіегіге, уничтожиться, погиб¬ 
нуть; роёі. піЫІат = айю. совсѣмъ 
не, ничуть; с) аЫ піѣііо та;ив, тіпоя, 
ничѣмъ не больше, меньше; отт. пі¬ 
ѣііо тідия (яесіия) = тѣмъ не менѣе, 
несмотря на то. 

пІЫІйит, см. піѣіі, 1. 
піЫІбшІпиа, см. піЬІІ, 2. с. 
пШіІиш, піЬШ, см. піЬІІ, 2. 
піі = піѣіі. 
ІШіаоив, см. №1ив. 
КШябпае, йпш, т. [Кі]аз-ві&по] яа бе¬ 

регахъ Нила родившіеся к Аеяурііѣ 
піітат — піѣіі ШП. 

N11116, і, т. 1) рѣка въ Египтѣ; отт. 
НШбоші, лвд. роёі. = египетскій; 2) 
п. аррёИ. яма съ водою. 

пІтЪіГѳг, бга, ёгот, аф. [пітЬив-Іего] 
бурный. 

пІшЪовив, айд. [пітЬив] 1] дождливый, 
бурный, ѵеп*ия, 2) покрытый облака¬ 
ми, топя. 

пітЪив, і, т. 1) облако, туманъ, Ѵеппя 
оѣясиго сігситбаіа пітѣо; 2) туча съ 
дождемъ, при сильномъ вѣтрѣ, бур¬ 
ная погода, проливной дождь, іпѵоі- 
ѵегипі біет пітѣі; йшбші*пг пітѣі; 
Ь) буря, Аеоііа — пітЬогит ра*гиц 
ігор. гроза, несчастіе, ѣіс п. сіи» (гапвК; 
3) ігор. туча—множество, п. ребіішп. 

пітіёівб, ѣіія,/ [пітіпя] излишество, 
пішіо, см. піхпііів, 2. а. 
пішіорѳгѳ, = пішіо орете, см. орав, 4. 
пітігшп, айѵ. [пе-тігит] конечно, 

безъ сомнѣнія, разумѣется, 
пітів, айѵ. слишкомъ, п. яаере, п. пші- 

1а; поп (ѣапб) п. = не очень: поп п. 
біііяепіег; п. съ родит, п. = слиш¬ 
комъ много. 

пітіпя, аф. [пітів] 1) слишкомъ боль¬ 
шей, чрезмѣрный, чрезвычайный, п. 
сеіегііаз; п. воі, чрезвыч. жаръ; 2) не¬ 
знающій мѣры, іп ѣопогіѣия бесег- 
пепбія; пітіі геѣпя яееопбія, н&дмея- 
вые въ счастія; пітіпя тего (роёі.) 
неумѣренный въ употребленіи вина; 
пітіпя яегтопія, слишкомъ болтли¬ 
вый. Отт. а) пішіо = айѵ. чрезвы¬ 
чайно; п. таяппя; при сроен, ст. = 
гораздо: пітіо теііпя; Ь) пітіпт = 
айѵ. слишкомъ, п. біи, п. хжпШ. 

ПІП&І1, піпжіі, — 8. ітреге. снѣгъ 
идетъ. 
Шипе, і, 1) /им. д. гл. городъ Ассарія; 

Ь) т. царь ассирійскій, супругъ Семи¬ 
рамиды. 
ШбЪе, ея, / дочь Тантала, супруга 
Амфіона; отт. ВДоЪеив, аф. 

N17116168, ае, т. горы въ Арменію 
ЭТгѳЪбд. еі, т. (асе. дгаес. Шгѳа) Ни- 

рей, красивѣйшій юноша между гре¬ 
ками подъ Троею. 

N1886118, N18618, ШвѲІШЦ см. N18118. 
піві, сопд. [яі поп] 1] если не, тетогіа 
тіппИог, піяі еаш ехегсеая; 2) развѣ, 
хромѣ (особл. послѣ отрицат. слова) 
пето шяі ітргоЪоя ѣос Гасіі; піяі яі, 
развѣ только когда; піяі ^иоб (и*) 
развѣ только что. 

N18188, СМ. N18118. 
1. пІвив, рагіер. и. пііог. 
а. ПІ8ПВ, пя, или піхпв, ив, ж. [пііог] 1) 
упиравіе, опираніе, отт. = наступа* 
ніе; п. яебаіия, походка — ; п. рег 
яаха, взлѣзаніе — ; 2) ігор. усиліе, 1е- 
1а піяп тіѣгаге (= съ размаху). 
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8. N15118, і, ж. царь мегарскій, отецъ 
Спнллы; отт. а) Ківаѳие, и ЭДвеІив, 
аф\; Ь) N18188, йбів, /. аф. роёі. = 
мегарскій; N18618, Ібів, /. дочь Н. 
= Зсуііа. 

4. півив, і, ж. ястребъ* перепелят¬ 
никъ. 

пНедйІа, ае,/. ящуръ, полевая мышь, 
орѣшковая соня. 

1. пііепв, рагіср. и. пііог. 
2. пііѳпа, рагіср. хл. пііео; 2) оф\ бле¬ 

стящій; ігор. красивый, изящный; Ь) 
славный, пышный; роёі. Іаогиа п. 
(= жирный). 

пііео, ш, — 2. блистать, лосниться; 
ігор. быть красивымъ, отличаться; 
см. пііепв. 

пііѳвоо, гпі,— 8. [пііео] начинать бле¬ 
стѣть; ігор. начинать отличаться, дѣ¬ 
латься красивымъ. 

пШдов, аф. [пііео] 1) блестящій, ло¬ 
снящійся, еЪиг; Ь) чистый, ѵох; роёі. 
(Пев п., свѣтлый, ясный д.; 2) ігор. 
красивый, нарядный, тШа, Іетіпа; Ь) 
отборный, тонкій, вѣжливый, изящ¬ 
ный, тегЪа, огаііо; Ьото п. (орров. 
гпвіісив); с) цвѣтущій, пышный, туч¬ 
ный, аягі, ѵасса, ]итепіа. 

1. пііог, бгів, т. [шіео] 1) блескъ, лоскъ, 
аг&епй, еЬогів; п. <1іипш8, дневной 
свѣтъ; п. зепегів, знатность р.; 2) 
красота, изящность, отаііопів. 

2. пііог, швов (піхпв) в., 8. йероп. 1) 
опираться, ге аіщпа, на что: пШ Ъа- 
соіо, Ьавій; п. аіів, держаться на 
крыльяхъ; отт. пііі « держаться на 
ногахъ, ходить: вітоіас ргітит пііі 
роввипі; п. Ьпті; Ь) ігор. опираться, 
основываться, полагаться, п. сопвіііо 
аіісіцив; п. апсіогііаіе, іпві<1іІ8; ваіов 
геіриЫісае шііішг іп Шо Ьошіпе = 
зависитъ отъ — ; 2) употреблять всѣ 
усилія, всѣми силами стараться, пііі 
геспрегаге раігіат; пііі иі (пе); п. рго 
аіідио, сопіга аіі^пет, всѣми силами 
дѣйствовать в& кого, противъ кого; 
3) стремиться (особл. вверхъ) аб сое- 
Ішп, &(1 іттогіаіііаіет; п. іп ѵеіііит, 
къ запрещенному; о. ягабіЪив, всхо¬ 
дить, подниматься; п. іп горев, взби¬ 
раться на утесы; п. реппів іп абга 
взлетѣть. 

пІігщп, і, я. самородная щблочная 
солъ, натръ. 

пІу&Іів, е, оф\ [піх] 1) снѣжный, топа 
п., гора, покрытая снѣгомъ; Ь) холод¬ 
ный, зимній, <1хе8; сотрев п. = лёдъ; 
2) роёі. бѣлый какъ снѣгъ, е^пі сап- 
боге пігаіі. 

пітѳов, аф*. [піх] 1) снѣжный, изъ снѣ¬ 
га, а^па, авдег; 2) роёі. бѣлый какъ 
снѣгъ, Іас, соіог. 
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ПІѴ08ХІ8, оф\ [піх] снѣжистый, обиль¬ 
ный снѣгомъ, Іоса, Ьіетв. 

піх, піѵія, /. снѣгъ; ігор. (роёі.) піѵев 
сарііів, сѣдые волосы, 

піхог, сіероп. 1. [пііог] опираться. 
1. піхиа, рагіср. — півив. 
2. піхив, ив, т. = півив, ив. 
3. Кіхиа, і, т. рЫгсй. N1x1, беги-по¬ 

кровители роженицъ. 
по, 1. плавать; роёі. = летать: ареа 

папі. 
поЪШв, е, оф\ [повсо] 1) извѣстный, 

знаменитый, Ьото, оррібит; поЬШв 
(ех) ге аіциа; 2) знатный, депив; Ьо¬ 
то п., изъ знатной Фамиліи; поЪіІеа, 
знатные люди, знать; 6) (рѣдко) от¬ 
личный, Іипбив, е^ш; 3) (Тас.) замѣт¬ 
ный, видимый, доабіот. 

поЫШ&в, 51ів, /. [поЪШв] 1) извѣст¬ 
ность, знаменитость; 2) знатность, 
знатность рода или званія; Ъ) сопсг. а 
знать, знатные люди; 3) от личность, 
превосходное качество, превосход¬ 
ство, бівсірпіогшп. 

поЫНіег, аДѵ. [поЪііів] славно, прево¬ 
сходно. 

поЪШіо, I- [поЪШв] дѣлать извѣст¬ 
нымъ, знаменитымъ; иоЪі1ііаіа8, зна¬ 
менитый, славный. 

пооепв, рагіср. хл. посео; 2) оф\ вред- 
вый; Ъ) преступный, Ьото поЬепіів- 
вітпв; отт. = виЬві. преступникъ, 

пооѳпіѳг, аіе. [посеве] вредно, со вре- 
домъ. 

пооѳо, саі, сіішп, 2. вредить, причи¬ 
нять вредъ, аіісаі; посеіиг тіЬі аЬ ео, 
онъ вредитъ мнѣ; п. похат = про¬ 
виниться, совершить преступленіе, 

пооіѵив, аф*. [посео] вредный. 
пооШйоа, ае,/. [пох-іисео] свѣтящая 
ночью — луна. 

ПООІІ-Т&&ПВ, аф. бродящій по ночамъ, 
пооіо, асіѵ. [посіиа = пох] ночью, 
посгіад, ае, /. [пох] сова. 
пооІиаЬипдпв, аф. [пох] поздно но¬ 

чью идущій. 
пооіаіпов, аф. Гпосіпа] совиный. 
посШгпив, аф*. [пох] ночной, Ьога, Гог; 
посіигпиа тепіі, онъ пришелъ ночью, 

поеаов, аф. [посео] вредный, 
подо, 1. [побив] завязывать узломъ, 

связывать. 
поддвов, аф. [побив] 1) узловатый; 2) 

суковатый. 
подов, і, ія. і) увелъ; ігор. а) узы, со¬ 
юзъ, атісіііае; Ь) затрудненіе, пре¬ 
пятствіе, іпсібеге іп п., встрѣтить —; 
ехребіге п., рѣшить затрудненіе; рп- 
&п&е побив еі тога (роёі.) = главное 
препятствіе, замедляющее побѣду; 
с) роёі. завязка, поясъ; 2) (па расте¬ 
ніяхъ) узелъ, сукъ, колен цо, Ьасиіиа 
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віпе подо; ргоѵегЬ. побит іп всігро 
^иае^е^е = искать трудностей тамъ, 
гдѣ ихъ нѣтъ; Ь) узловатый хрящъ, 
бугорокъ; шишка, с гига віпе побів еі 
агіісиіів. 
Моіа, ае,/. городъ въ Кампаніи; отт. 
Ноіахшв, аф и виЬві. Моі&пі, бгит, 
т. житяли г. Н. 

поіо, поіиі, поііѳ, [поп-ѵоіо] не хочу, 
не желаю, п. аіщиіб, о. Гасеге; поіо 
ешп аЬіге, не хочу, чтобы онъ ушелъ; 
поіі съ пеопредѣл. накл. = пе съ пове¬ 
лит. накл.: поіі рпіаге, поіііе ехівіі- 
таге, не думай, не думайте; поііѳ аіі- 
спі, недоброжелатедьствовать кому. 

потаи, ібів, т. 1) кочующій; 2) = N0- 
тіба, нумидіецъ. 

потоп, іпів, я. 1) имя, еві тіЬі потеп 
Маг со (или Магсав, Магсі) меня зо- 
вугъ Маркомъ; баге, ітропеге аіісоі 
п., дать кому и.; пошей (потіда) баге, 
ебеге или ргойіегі = явиться, запи- 
саться (о желающихъ получить долж¬ 
ность, вступить въ военную службу 
н т. д.); потеп аНадцпв беІегге = прн- 
нести жалобу на кого; гесіреге до- 
теп, принять жалобу (о преторѣ); 
шео (впо) потіпѳ, отъ моего (своего) 
нмѳнн; потіве геі аіісоіив, подъ име¬ 
немъ или подъ предлогомъ — ; Ъо- 
певіо потіпе, подъ благовиднымъ 
предлогомъ; отт. потіпе = ради, по 
причинѣ: шипе сгітіпів потіпе; ео 
потіпе, по той причинѣ; б) пошел 
ГаЪіот = родъ Ф.; потеп Ьаііпшп, 
Вотаппт (=племя, народъ); 2) имя— 
извѣстность, анаменнтость, Ьаѣеге п.; 
Ьото віпе потіпе, ч. неизвѣстный; 
тадш потіпів Ъеііпт, знаменитая в.; 
гех іапіі потіпів; 8) имя, записанное 
въ книгѣ долговъ, отт. = должникъ 
или долгъ; Ъопшп потеп, надежный 
должникъ, исправно уплачивающій 
долги; пошіпа ехі&еге, требовать ггплаты долговъ; пошіпа апа воітеге 
ехвоітеге, ехребіге) заплатить своя 
долги; 4) названіе, слово, пошіпа ге- 
гшп; потеп саіатііаіів, слово несча- 
стіе. 

потеп с 1Ш о, бпів, /. наиненованіе, 
называніе. 

потѳпоіаіог, бта, т. рабъ, обязан¬ 
ный сказывать своему господину име¬ 
на гражданъ (на улицѣ или на пло¬ 
щади, особл. когда тотъ желалъ по¬ 
лучить должность н старался распо¬ 
ложить гражданъ въ свою пользу). 

КотѳпШго, і, п. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. Мотѳпіапив, аф. и виЬіі. 
Ійпі, бгит, т. жителя г. Н. 

потіпаііт, айѵ. [похпіпо] поименно, 
именно. 

потіпаііо, бпів, /. [потіпо] 1) наиме¬ 
нованіе; 2) назначеніе, опредѣленіе, 

потіпаіив, рагіср. %л. потіпо; 2) аф*. 
извѣстный. 

потіпо, 1* [потеп] 1) называть, аіі- 
Яиіб, аііяпет; 2) называть по имени, 
упоминать, приводить, п. аіщиет Ьо- 
погів саиаа; отпев потіпагі ѵоіипі; 
Ь) называть — доносить на кого; 3) 
объявлять, назначать, п. іпІегге$ет; 
п. аіщпет аи&пгет. 

потіята, Ііів, п. = питіата. 
ЛОЛ, айѵ. 1) не; поп піѣіі, нѣчто, кое- 

что; піЬіІ поп, все; поп ііа (біііяепа, 
сагив) не очень; поп тобо (воіот) — , 
веб еііат, не только — но н; 2) нѣтъ, 
апі еііат аиі поп гевропбеге, отвѣ¬ 
чать да или нѣтъ. 

Копаогія, ів, /. городъ въ Аркадіи; 
отт. ІЯопаогіш, и -сгіппв, си&.роИ. 
= аркадскій; шиЬві. Нопаагіа, ае,= 
Аіаіапіа. 

Мопае, шип,/, ноны: въ Мартѣ, Маѣ, 
Іюлѣ н Октябрѣ седьмое число, а въ 
прочихъ мѣсяцахъ пятое: N. Лапиа- 
гіае, б-го Января; а. б. іегііот N. Ге- 
Ъгиагіаа, т. ѳ. біе іегііо апіе N0013 
ЕеЪгиагіав = 3-го Февраля, 

попав^пі, ае, а, аф. пит. йіьіг. [попя- 
Яіпіа] по девятндесятн. 

попав ѳаітиа, аф. пит. огй. [попа^іи- 
1&] девяностый. 

попавіѳя, айѵ. пит. [попаяіпіа] девя¬ 
носто разъ. 

полавіпіа, аф. пит. ссагй. девяносто, 
хюп&пш, аф. [попав] къ девятому ле¬ 

гіону принадлежащій, тііеа. 
поп-дшп, айѵ. еще не. 
попвѳпіѳаітпв, аф. пиші. огй. [поп- 
вепіі] девятисотый. 

попдопН, ае, а, аф. пит. сатй. девять¬ 
сотъ. 

поодепИѳв, айѵ. пит. [попдопіі] де¬ 
вятьсотъ разъ. 

поп-пѳ, айѵ. 1) въ прямиосъ вопросахъ: 
вѣдь, не правда ли? поппе тібее еіе^ 
2) въ косвенн. вопросахъ: не-ли: дпае- 
віегав ех те, поппе рпіагет еіс. 

поп-пѳто, іпів, аф. кто нибудь, мной, 
нѣкто. 

пол-пІЫІ, п. іпйесі. 1) нѣчто, кое-что; 
2) нѣсколько. 

поп-шіііив, аф*. нѣкоторый, иной, 
поп-шшдиат, айѵ. иногда, 
поп-пивдиат, айѵ. кое-гдѣ, въ нѣко¬ 

торыхъ мѣстахъ. 
попшц аф. пит. огй. [дотет] девятый; 

отт. попа, ае, /. (ас. Ьога) девятый 
часъ т. е. 3-ій часъ пополудни = 
обѣденное время. 

поппв-сІѳоІіппв, аф*. пит. огй* девят¬ 
надцатый (Тас.). 
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Нога» бгшп, я. 1) городъ на о-вѣ Сар* 
джнія; отт. Ногепвѳв» іиш, ш. жи¬ 
тели г. Н.; 2) крѣпостца въ Каппа¬ 
докіи. 

НогЬа» ае,/. городъ въ Лаціуиѣ; отт. 
ЯогЪапон, оф\ и виЫі. НогЬапІ» 
огшп, я*. жители г. Н. 

Ногёіа» ае,/. городъ въ землѣ Норій- 
скоі, си. КогІошп. 

Погіотшц і, я. область на югѣ Герма- 
нія, между Дунаемъ и Альпійскими 
горами; Ногіоои, аф. 

поппа» ае, /. правило, образецъ, за¬ 
конъ. 

поппаіін» е, аф. [полна] нормальный, 
правильный. 

Ногііа, ае, /. богиня судьбы у этрус¬ 
ковъ. 

поноііо, 1. [поесо] 1) стараться узнать, 
разсматривать, аІЦиіб; 2) узнавать, 
аіідиеш бе Гасіе, кого по лицу; 3) 
примѣчать, аіщиет. 

понсо, ноѵі, пбішп. 8. 1) ргаевтм: 
узнавать, тоге» Огаесогшп, саива» 
вш8п1опшц Ь) изслѣдовать, разсма¬ 
тривать, гет, ві^ппт; с) прнвнавать, 
принимать (какъ основаніе, причину) 
д. саизаш, ехсозаііовещ, тогЬит; 2) 
рѳг/есі. поті, узналъ =»■ знаю; поѵе- 
гат, зналъ; аіщпет, гет отпет. 

поніег, біга, вігит, ргол. ро$8. нашъ; 
ігор. удобный, благопріятный, Іоса; 
повіго Магіе ра^патоа = сражаемся 
съ успѣхомъ. 

поиігая, аііз, аф\ [пояіег] вашъ — 
здѣшній, туземный, отечественный, 
рЬіІоворѣпв, тѳгЬа. 

поіа, ае,/. [поасо] 1) знакъ, замѣтка, 
отмѣтка, арропеге поіат; поіае Ше- 
гагшп, буквы; отт. поіае иногда = 
записка, письмо или условные, таин¬ 
ственные внаки; Ь) пятно, п. тііиіі; 
с) ігор. признакъ, поіае еі ѵе8іі#іа 
асеіегшп; 2) надпись на винномъ со¬ 
судѣ, отт. = сортъ, качество: тіппш 
оріітае поіае; ігор. разрядъ, родъ, 
ЪепеЯсіа ех ѵп1$агі поіѣ, ае теііоге 
поііЦ 3) замѣчаніе, сдѣланное цензо¬ 
ромъ словесно нлн письменно: п. сеп- 
зогіа; тоіія вепаіи (исключеннымъ 
кзъ сената) азсгіЪеге поіав^ ігор. пят¬ 
но, клеймо, безчестіе, аіісш поіае аб- 
ІІсеге, опозорить кого: п. іетрогшп. 

ПОіаЫНн, е, адл. Гпоіо] 1) замѣчатель¬ 
ный; 2) замѣтный. 

ПОІаЫШбг, аЛѵ. [поіаЪіІів] 1) замѣча¬ 
тельно; 2) замѣтно. 

поіагіин, іі, т. [поіа] скорописецъ. 
хюіаііо, Спів, /. [ноіо] 1) отмѣчаніе; 

ігор, а) опяеывнніѳ; Ь) опредѣленіе 
значенія словъ; 2) разсматриваніе, 
наблюденіе, паіпгае, іетрогпш; п. фо¬ 

біей т, разсужденіе на выборѣ въ 
судьи; 3) замѣчаніе, порицаніе, п. 
сепзогіа. 

поіѳеоо, іоі, — 8. [поіив] дѣлаться из¬ 
вѣстнымъ. 

поіЬов, аф. 1) незаконнорожденный; 
Ь) (о животныхъ) ублюдокъ; 2) ігор. 
поддѣльный, ненастоящій. 

поііо, бпі», /. [поесо] 1) принятіе къ 
свѣдѣнію — изслѣдованіе, п. ропііб- 
сшп, рориіі; поііо бііаіа езі; 2) поня¬ 
тіе, представленіе, идея, геі аііефпя, 
о чемъ: п. гегшп, беогпш; п. тегЫ, 
значеніе слова. 

поіШа, ае, /. [поіпі] 1) познаніе, зна¬ 
ніе, свѣдѣніе, геі аііефпа; ѣаЪеге по- 
ііііат геі аНсфов, знать что; ѵігіпз 
ЬаЬеі д. розіегііаііз = извѣстна по¬ 
томству; 2) ра&8. = извѣстность: соп- 
§е^иі и., тепіге іл поііііат, сдѣлать¬ 
ся извѣстнымъ; ргоріег поііііат золі 
іпіготівзі, они были впущены, потому 
что ихъ знали. 

поіо, 1. [поіа] 1) отмѣчать, обозначать, 
аіщпіб, аііяпіб аИдиа ге; п. аіщпіб 
Іаішів ѵегЪів, выравить что по-латы¬ 
ни; д. жі^аід тепіе [ресіогеі запеча¬ 
тлѣть въ памяти, помнить; Ь) у назы¬ 
вать, намекать, аіідпега, на кого; д. 
непаіит; с) роіі. начертать, писать, 
п. тегЪа, потел: п. сѣагіат, исписзть 
бумагу; 2) замѣчать, наблюдать, п. 
шшегшп, сапішп атіот; 3) іегт. і. (о 
цензорѣ) дѣлать замѣчаніе, отт. » 
порицать, хулить, клеймить, п. гет, 
аіщиіб ѵегѣія; п. а1щпещ і&потідіД, 
опозорить кого. 

поіон, СМ. 2. поіш. 
1. поіон, «ф. [поесо] 2) извѣстный, 
знакомый, Ьос тіЫ поіат езі; аІЦоіб 
ноіпт ЬаЬеге, гнать что: поіпв адіті, 
извѣстный по своему образу мыслей; 
отт. »ыЬёі. поіі, знакомые; Ь) извѣст¬ 
ный, испытанный, тітіав; 2) асНѵ. 
(рѣдко) знающій, поіів ргаебіса». 

а. поіон или поіон, і, т. южный вѣ- 
теръ^роёі. я* вѣтеръ. 

потаоша, ае, /. [поѵив] острый ножъ; 
бритва. 

потаіія, е, оф. [потпз] новый или по¬ 
хожій на новый; отт. а&ѳг поѵаііа 
или іиЪві. поѵаіі», і», /. (»с. іегга) и 
потаіе, ів, я. («с. воіпт) = а) новина, 
Ь) (чаще) паровое поле; пашня, оста¬ 
вленная подъ даръ; е) роіі. поле, 
пашни. 

потаігіх, Ісіа, /. [пото] обновительнн- 
ца. 

поте, айѵ. [потпв] 1) новымъ ^спосо- 
бомъ, необыкновеннымъ образомъ; 2) 
потіваіте, недавно; Ь) (при исчисле¬ 
ніи) напослѣдокъ, наконецъ. 
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поѵѳііив, аф. [потов] 1) новенькій, но¬ 
вый, Ігепа п.; о. Адоііеіепвев — А. 
недавно поселившіеся; 2) молодень¬ 
кій, молодой, агЪог. 

потет, оф. пит, саЫ. девять. 
ІЯоѵѳтЪег, Ьгів, оф. [поѵет] ноябр- 

скій, Саіепбав N.; тепвів К, Ноябрь, 
потѳшіёоіт, аф. пит. сагй. [потет- 

(іесет] девятнадцать. 
поѵепбШів, е, аф. [потет-біее] 1) де¬ 

вятидневный, девять дней продол¬ 
жающійся, в астат, Іегіае; 2) въ де¬ 
вятый день бывающій; опт. виЪві. 
поѵепбіаіе, іа, п. (вс. васгійсіпт) жерт¬ 
ва, прнноснм&я въ девятый д. послѣ 
похоронъ. 

потёпі, ае, а, аф. пит. йШг. [потеш] 
по девяти. 

потепвПѳо, (сііі) [вотоі] новые боги, 
позже признанные богами, 

потогоа, ае,/. [потиа] мачиха. 
потѳгойіів, е, аф. [поѵегса] мачихнвъ. 
поті, см. повоо. 
поѵіоіия, аф. [потов] принадлежащій 

къ разряду новыхъ, новый, 
потіев, аДѵ. пит. [потет] девять разъ. 
потКав, Ѵііі, /. [потов] 1) новость, но¬ 

визна (аЬвіг. еі сопсг.) Ьотіпев спрібі 
потііаіів; потііаіев = новыя связи; 
роН. п. аппі, весна; Ь) необыкновен¬ 
ность, всеіегіа; п. рп^п&е, новый, не¬ 
обыкновенный образъ сраж.; 2) = не¬ 
давняя извѣстность, сопіешпопі п. 
теат, ем. потов, 1) (Ьото потов), 

пото, 1» [потов] 1) дѣлать новымъ, об¬ 
новлять, возобновлять; п. тетЪга = 
подкрѣплять чл.; п. тоіпов, растра¬ 
вить рану; п. адгот, вновь вспахать 
п.; 2) вводить новое — изобрѣтать, 
п. орав аііів і#поЩт; п. тегЪа, вво¬ 
дить новыя слова; Ь) дѣлать измѣне¬ 
ніе, измѣнять, аІЦиіб іп Іе^іЬив; п. 
доплат, потеп; отт. п. гев илм п. 
отпіа и (аЪв.) п. = замышлять пере¬ 
мѣны въ государствѣ, затѣвать пе¬ 
реворотъ, оссаеіо пот&пбі. 

Нотооотѳпвіа = Оотепвів, см. Оо- 
тиш. 

поѵшц аф. 1) новый, іп ерія ерізіеіа 
піѣіі егаі поті; п. тіІев, новобранецъ, 
рекрутъ; п. сопвоі, недавно вступив¬ 
шій въ должность; п. Ьото илы Ьото 
п. котораго предки не занимали выс¬ 
шихъ должностей, по происхожденію 
непринадлежащій къ знати (поЪіІі- 
Іав); ІаЬпІае п., см. ІаЪиІа; гее потае, 
новости или (часто) = перенѣны въ 
государствѣ, переворотъ, смуты; по- 
ѵів геЪов аіобегв, поѵав гев тоіігі, за¬ 
мышлять перемѣны, затѣвать пере¬ 
воротъ; Ь) свѣжій, йгошепіот, Іас; с) 
небывалый, неслыханный, депоа рое- 

пае п., агв, топяігшп п.; ф непри¬ 
выкшій, непривычный, потов аіісш 
геі, ефіив п., пагев п.; 2) вир. поѵімі- 
тов = а) послѣдній, ерівіоіа, тегЬа; 
а^теп п. арьергардъ; Ь) ігор. самый 
крайній — величайшій, сааия, роенъ, 
ехетріа (наказанія). 

ПОХ, сіів, /. 1) ночь; посіе = адл. іо- 
чью; те<ііа пос(е, въ полночь; пшНі 
посіе, въ глубокую н.; біе еі пойе, 
въ продолженіе одного дня н одной 
ночи; <Иев посіевцив, днемъ и ночью, 
2) ігор. темнота, мракъ; отт. роіі. = 
смерть; Ь) неясность, тегяов ЬаЬепі 
аІі^иапШш посіів (-=з не совсѣмъ по¬ 
нятны); с) слѣпота; о. адіші = нераз¬ 
уміе. 

поха, ае, /. [посео] 1) вредъ; пехав 
(сіаі.) евве, служить во вредъ, быть 
вреднымъ; аіпе поха, безъ вреда; 2) 
вина, проступокъ, преступленіе; евве 
іп п , быть виноватымъ; (іашпагі ао- 
хае (за пр.); посеге п., см. посеге; 3) 
= наказаніе: шегеге п., заслужить и.; 
дебете аіщпет похае; ѳхітеге похъе, 
ехаоітеге похй, освободить отъ и. 

похіа, ае, /. = поха. 
п ох! овив, оф. [похіа] вредный, заслу¬ 
живающій наказанія, 

похіив, «ф. [посео] 1) вредный; 2) ви¬ 
новный, достойный наказанія; похіш 
сощог&ііопі»,' виновный въ наговорѣ 

ппЬеойІа, ае,/. [детіп. отъ поЬев] об¬ 
лачко. 

пиЪев, Ів, /. 1) облачко; М=облако пы¬ 
ли или клубы дыма; с) туча, множе¬ 
ство, п Іосозіатат, туча саранчи; а 
ребііит е^шЧппщое; 2) ігор. мракъ, 
темнота; оЬ^ісеге поЪет геі аііепі, 
скрывать что-н.; поЬев геіриЫісае, 
смутное время г.; Ь) мрачность, угрю¬ 
мость, бете апрегсШо поЬеш. 

пиЪИЬг, бга, Йгат, оф. [поЪев-іего] 
носящій облака; наносящій тучи. 

пиЬІ&ёпа, ае, отт. [пиЪеа-|р&по] рож¬ 
денный отъ облаковъ. 

пиЪШв, е, оф. [поЪо] способный всту¬ 
пить въ бракъ; тіг$о и., взрослая дѣ¬ 
вица; аппі п., лѣта, позволяющія 
вступить въ бракъ. 

пиЪПив, оф. [поЬев] 1) облачный, по¬ 
крытый облаками, пасмурный, соеішп; 
отт. $иЬН. ппЬііпш, і, я. особ*. ріиг. 
облака, тучи; Ь) наносящій тучи, теп- 
іоа, апвіег, 2) ігор. темный, мрачный, 
8іух; тоііаа п , угрюное лицо; Ь) пе¬ 
чальный, смутный, іетров; с) неблаго¬ 
пріятный, недоброжелательный, Рагеа 
тГЬі ЛіН п. 

пиЪо, ппрві, поріпт, 8. [воЪев] выхо¬ 

дить за-мужъ, аііепі, за кого; ЙБаа 
аііеоі пиріот баге (соііосаге) выдать 
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дочь за-мужъ за кого; пиріа, замуж¬ 
няя 8ыЬві. = супруга: пиріа Лоѵів. 

Нисёгіа, ае, /. городъ въ Кампаніи, 
отт. Яиоѳііпия, оф. и зиЬзі. -гіпі, 
огит, т. жители г. Н. 

пиоіеиз, і, т. [ши] ядро орѣховое; 
зерно, косточка (плодовъ), 

хшйіив = пипс бівз, нынѣ таков-то 
день: пшііиз Іегііиа, нынѣ третій день 
= третьяго дня; пибіпв дааПив, ^иш- 
Іив, тому назадъ четыре дня, пять 
дней, 

писіо, Ь [побив] обнажать, рагіехн сог- 
рогів; и. аіідиеш, раздѣть кого; п. 
ЗІабіит, обнаж. мечъ; роЫ. п. теввев 
= вымолотить нажатый хлѣбъ; ігор. 
а) п. аІЦпет ге аіщиа, лишить кого 
чего, отнять у кого что; п. аіщиет 
ргаевібіо, лншнть кого защиты; Ігі- 
Ъипісіа роіевіав отпіЬив геЪив пибаіа; 
отт. п. = ограбить, отпіа, аІЦиет; 
роёі. аіеа еиш пибатіі, игра довела 
его до нищеты; Ъ) (особл. въ яз. воеин.) 
оставлять безъ защиты, выставлять, 
подвергать опасности, п. Іііога, гіраш, 
•раНжт, Іаіега, іег^ит; с) открывать, 
обнаруживать, п. ашшпш, еопвШа аіі- 
сіцив; п. чиіб ▼еііиі. 

пшішц оф. і) голый, нагой, обнажен¬ 
ный, согрив, сариі; Ьихпив п., голая 
земля; ^Іабіив п., обнаж. мечъ; Ь) ча¬ 
сто = легко одѣтый, въ одной туни¬ 
кѣ: іпегтев пибщие виЪ ]и#ит тівві; 
с) (въ яз. военн.) оставленный безъ за¬ 
щиты, подверженный опасности, от¬ 
крытый, Іаіпв, іег#а, аіа; 2) ігор. ли¬ 
шенный, неимѣющій, аіідиа ге, аЪ 
аіщиа ге или геі аіісѵдив, чего-либо: 
Меваапа аЪ Ыв геЪиа пиба еві; п. а 
ргорівдиів; іегга п. ^іртеиііиш, лиш. 
растительности; отт. роёі. а бѣд¬ 
ный, неимущій, Ьото, велесіпв п.; Ъ) 
простой, безъ украшеній, сарШі, сот- 
тепіагіі Наевагів; с) одинъ только, 
пиба іяіа ві ровів; п. іга Саеа&гів; ві 
побив Ьие ве Апіопіив сопГегеІ (безъ 
подкрѣпленія). 

падав, Хгшп, /. 1) пустяки, вздоръ; 
авеге пи$ав, говорить вздоръ, дура- 
чмрся; 2) ігор. = шутъ, балагуръ, 

падаіот, бгів, ж. [пп$ог] болтунъ, пу¬ 
стомеля, шутъ, балагуръ, 

падаіогіоа, аф’. [пи^аіог] пошлый, 
пустой. 

падах, Ісів, оф. [ппдог] вздорный, 
пошлый, безполезный, 

падог, 1. Лероѣ, [по$ае] говорить 
вздоръ, пустословить, 

хшіішц [пе-пПпв] 1) вф\ никакой, гев, 
Ьото; п. поп, каждый; поп поііпв, 
■ной; п. бшп, еще не одинъ; ппііо 
регісшо, безъ всякой опасности; ппі- 

1о (вс. Іосо) = аЛѵ. нигдѣ; РЬіІоіітив 
шіііив тепіі = поп ѵепіі; ппііпт евве 
= не быть, не существовать: бе шог- 
ІпІ8 к^иог, чпі ппШ випі; ігор. пиііиз 
вшп, я пропалъ; 6) ничтожный, пу¬ 
стой, ничего незначащій, Іахп ппііив; 
віпе Ыв віпбіів тііа ппііа еві; Іе^ев 
пиііав риіаге, презирать законы; 2) 
зиЪші. (особл. дт. и аЫ ) никто. 

пит, аЛп. развѣ, пит Іедівіі? пшппе 
или шшщиіб, развѣ въ самомъ дѣлѣ? 

КитапИа, ае, /. городъ въ восточн. 
части Испаніи; опт. ЙшпапШшв, 
оф*. и виЬзі. -Ііпі, огпт, т. жители 
г. Н. 

пишагіоя, аф*. [питие] 1) къ деньгамъ 
относящійся, денежный, гее, бШіспІ- 
Іав; 2) ігор. подкупной, подкуплен¬ 
ный, іпбех, іпбісіпт. 

пшп&ішц оф'. [питие] богатый день¬ 
гами, богатый. 

пшпеп, Іпів, п. [пио; собсте. киваніе] 
1) мановеніе, воля, повелѣніе, беив, 
сіу ив питіді отпіа рагепі; п. бітіпшп; 
2) божественность, величіе, могуще¬ 
ство, потен «Гипопів; тиНо питіпѳ 
виврепвив, исполненный благоговѣнія; 
3) божество, богъ, п. адиатат Херіи- 
пиа; гивііса пшшпа; йггпаге рготівва 
питіпе, подтвердить обѣщанія клят¬ 
вою. 

пшпѳгаЬПІв, е, лф\ [пптего] исчисли¬ 
мый; легкій для исчисленія — немно¬ 
гочисленный, небольшой. 

Кшпдгішц іі, т. предъимя; отт. Ки- 
тѳгіапшц «ф\ 

пшпбго, 1. [пишегов] 1) считать, віп- 
ди1овг ресив; в. вепаіит, — присут¬ 
ствующихъ въ сенатѣ членовъ; ігор. 
п. аіщпет іп ргітів, считать кого въ 
числѣ первыхъ, причислять къ пер¬ 
вымъ; п. аіщпіб Ъепейсіі Іосо, счи¬ 
тать что благодѣяніемъ; п. аі^піб 
пиііо Іосо, считать ни за что, ставить 
ни во что; Ъ) пересчитывать, исчи¬ 
слять, п. аосіогев; ві ѵеііт питегагѳ 
еіс.; 2) отсчитывать = уплачивать, 
аіісиі рѳсипіат, тіІіііЪив віірѳпбіит; 
отт. питегаіив = оф. наличный: ре- 
сшііа п.; и зиЪзі. пптегаішп, і, ѣ. на¬ 
личныя деньги. 

пшпѳгове, аЛѵ. [питеговив] 1) Срмбко) 
въ большомъ количествѣ; 2) (чаще) 
въ тактъ, по такту; Ь) ритмически, 
мѣрно, д. бісеге. 

пшпѳгбипи, оф‘. [пишете] 1) (утбко) 
многочмслемный; сігііав п. много¬ 
людное г.; 2) (чаще) ігор. ритмиче¬ 
скій, мѣрный, гармоническій, благо¬ 
звучный, тегвив, огаііо; роёі. пшпего- 
•08 ропеге ргеввив в танцовать въ 
тактъ. 
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пшпёгив, і, т. 1) число; іп Ьоеііат па- 
тего Ь&Ьеге (дисеге) считать въ чи¬ 
слѣ враговъ; пшпего сотргеЬепдеге 
(а!Циі(і) иди пшпегит іпіге (ваЪдасе- 
гѳ, ехвецаі) считать, сосчитать; іп 
пшпегшп ргоседеге, считаться; впит 
п. Ь&Ъеге, имѣть надлежащее число; 
ад пшпегшп, въ полномъ числѣ; іп 
пошетт гѳропеге, считать, не пре¬ 
небрегать, отт, пашете ігор. = до¬ 

стоинство, значеніе; Ьото пиііо па- 
тего, ч. ничего незначащій; оЬііпеге 
аііяает п. или еме (іп) аііцао патего, 
пользоваться нѣкоторымъ уваже¬ 
ніемъ; аііцает аііцао питего раіаге 
(ЬаЬеге), почитать, уважать кого; па¬ 
тего съ родит. я. » въ качествѣ или 
какъ: тівві, ІеДОогит патего, сепіи- 
гіопез; р&гепіія патего евЦ Ь) толпа, 
множество, п. Ьотіпшп, соріагат; 
темпов п. тіпі (количество); рюН, поа 
п. вотоа, мы люди ничего незнача¬ 
щіе, ничтожные: с) (Где.) отрядъ, 
арагаі рег ргоѵіпсіаш патегі; 2) (особл. 
рЫг.) часть (цѣлаго), еіе&ап» отиі па¬ 
тего роёта, п. превосходная во всѣхъ 
частяхъ, во всѣхъ отношеніяхъ; ех- 
ріеіав ошаіЪаз ваія патегі», отпіЬав 
патегі» аЬвоІаІа», совершенный впол¬ 
нѣ, во всѣхъ отношеніяхъ; апішаііа 
ігопса воів патегі»; 8) (о соразмѣр¬ 
ности частей цѣлаго) тактъ, въ мания, 
въ музыкѣ, ритмъ, мелодія, благозву¬ 
чіе рѣчи; ад потегат, въ тактъ, по 
такту; ейат іп тегЪі» зоіаііз (въ про¬ 
зѣ) іпезі патего»; отт. = стопа или 
стихъ: о. дгате», героическіе ст.; п. 
ітраге», элегическіе ст.; 5) ігор. пра¬ 
вильность, порядокъ, ді^егеге іп па- 
тегпш, ехідеге аіщаід ад патего»; 
іп (ад) п. или патего, по порядку, 
правильно; ехіга а., неправильно. 

ЯшшоІив, или *си», і, т. небольшая 
рѣка въ Лаціумѣ. 

ЫитІда, ае, ж. 1) виЬві, нумндіепъ; 2) 
о4). нумядійскій, Іео, ]аси1аіог. Отт. 
Китідіа, ае, /. область Н. и ІЯиті- йівд, оф1, 

пшпівта, Йіів, я. монета, 
пшптагішц питтайиа, см. пиш&г-, 
питай-. 

питтиіия, см. питиіиа. 
питтия, см. питие, 
пшппѳ, см. пит. 
пшпдиат, или пипдиат, аЗѵ. [пе- 
ипцаат] никогда; поп п., иногда, 

питдиіа, см. пит. 
питиіив, і, т. [<1етіп. отъ пата»] не¬ 

большая монета; питоіогат аіщпід, 
нѣсколько денегъ. 

пития или питтия, і, т. 1) монета; 
ріиг. деньги; ЬаЬеге іп пшпі», имѣть 

наличными деньгами; е»зе іп »ш» п. 
= не имѣть долговъ; п. іасіаЪааіиг, 
денежный курсъ мѣнялся; 2) = зез- 
Іегііоя; цаіпцие тіЬ'а пптшп (к па- 
тогат) см. зевіегііа»; 8) ігор. грошъ 
—бездѣлица, ѵепді пато, быть продзм- 
нымъ за безцѣнокъ; пато аіідаід аіі- 
саі аддісеге, подарить что кому; ад 
п. соптепіІ=съ копейки на копейку, 
т. е. вернёхонько. 
шшо, аде. теперь; п. ірвот, теперь 

именно; попе — мопс, то — то; аі 
папе езі = при нынѣшнихъ обстоя¬ 
тельствахъ, въ такое время, 

шшоіа, ае,/. см. пипоіия, 2. 
пипеіайіо, ооів, /. [пипсю] объявле¬ 
ніе, извѣщеніе. 

шшоіо, 1. (пивсіоз] объявлять, мнвѣ- 
щать, доносить, давать знать, аііеоі 
аІЦаід; пппсіаіо (аЫ. рагіер.) тогда 
было объявлено, даяо знать; п. аііеоі 
заіаіет, передать кому поклепъ. 
шшоІия, оф*. извѣщающій, увѣдом- 
ляющій, Іііегае; чаще шиЬві. 1) воо- 
сіоа, и, м. вѣстникъ, вззѣетѵтелц 
вопсіо» тіііеге ад аііяоет; Гасеге аіі- 
Япет сегііогет (увѣдомитъ) рег аод- 
екмц Мегсогіа» п. Лоті»; Ь) вѣсть, вз- 
вѣстіе, извѣщеніе, папсіат аЯвгге, 
ассіреге; п. регіегге, передать нзнѣ- 
стіѳ, принести из в.; с) іапя. *. пап¬ 
сіат гетіиеге =* объявить о растор¬ 
женія брака; п. пхогі гетШеге, раз¬ 
вестись съ женою; ігор. п. гетШегѳ 
тігіаіі, отказаться отъ д.; 2) аписія, 
ае, /. вѣстница. 

пшюпр&ііо, бпіз, /. [напспро] 1) на¬ 
зываніе, воіеппі» п. тоіогит, торже¬ 
ственное произнесеніе обѣтовъ; 2) (во 
времена нмпѳр.) заздравный молебенъ, 
шш старо, 1. 1) называть, жмевояатц 

ео» іііо аотіпе; п. аііяает Ьегедет, 
объявить —; 2) произносятъ, провоз¬ 
глашать, тоііц аІЦает гедап. 

пипдіпае, см. шшбіпиа. 
пипдіпайіо, бпі»,/. Гшшдіпог] торгъ, 
шшеііпог, I. Зеріт, [пипдівае] 1) тор¬ 

говать; Ь) ігств. пріобрѣтать, поку¬ 
пать, аініаід; 2) сходиться, ообяреть- 
ся въ большомъ количествѣ, авде» 
попдіпапіаг ад А>сот. 

пппсііпия, [погет-діев] къ девятому 
дню относящійся, девятидневный; 
отт, виЬёі. 1) папдіпае, іпшц/. тор¬ 
говый день, рыночный д. (чрегь каж¬ 
дые девять дней); *гор. торгъ, прода¬ 
жа, п. іоііпв геіроЫісае; 2) ппшітпт, 
і, я. (зс. іешров) время отъ одного ры¬ 
ночнаго дня до другого; ігіпат пап- 
діпат или ігіпапдіот, іі, я. время, 
въ продолженіе котораго бываетъ 
три торговые дня = 17 дней. 



ппп^иат 

шшдиат, см, питдиапъ 
птшЙ-, см, пипоі-. 
гшрѳг, адю. 1) недавно; вир. ппреггіте, 
весьма недавно; 2) (рѣдко) а= прежде, 
дпае пирег, і<і еяі раисів апіе ваесоіів, 
герегіа виді. 

пиріа, ае, /. роёі. супруга или невѣста, 
см, пиЪо. 

пиріі&е, Бгшп, /. [пиЪо] свадьба. 
пиріШін, е, 0Л3. Гпирііае] свадебный, 
пирѣгш, ия, т, [пиЪо] свадьба. 
Нигвіа, ае, /. городъ въ яемгѣ сабин¬ 

ской; отт, НигвіпІ, жители этого г. 
Кигііа, ае,/. см. Ногііа. 
питав, ив, /. 1) невѣстка; 2) (ро#.)>о- 

лод&я женщина. 
шшдашп, адѵ. [пе-ивсщат] 1) нигдѣ, 
п. енае; 2) (при глагод. означающихъ 
движеніе) никуда, п. аЪіге. 

пиіаііо, бпів, /. [ппіо] 1) наклоненіе; 
Ь) киваніе; 2) колебаніе, 

ппіо, 1* качаться, трястись, агЪог хц 
Ь) кивать, аііспі; 2) Ргор. колебаться, 
не быть твердымъ, шататься; Ь) не 
быть увѣреннымъ, недоумѣвать, іп 
аііцпа ге. 

пиігіоішц ад$. [пиігіх] питающій, пи¬ 
тательный; отт. виЪеі. а) виігісіия, 
іі, т. питатель, воспитатель; Ь) пи- 
ігісішп, іі, п, питаніе, кормленіе, 

пиітіоог, 1. сіероп. [пиігіх] корнитъ, 
питать. 

пиігіойіа, ае, /. [йетіѣ. отъ пиігіх] 
кормилица. 
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пиігішѳп, тіа, и. роёі, = пиігітеп- 
іит. 

пиѣгітепіипц і, ѣ. [пиігіо] пища. 
пиігіо, 4. кормить, пнтать; ігор. бла¬ 
гопріятствовать. 

пиігіог, 4. йероп. (роёі.) = пиігіо. 
пиігіх, Ісів, /. [пиігіо] пнтательница, 
кормилица. 

пиіпв, ия, т. наклоненіе, іеггаѳ; п. са- 
ріііа, накл. головы; отт. = знакъ, 
мановеніе, воля, приказаніе: аб пи- 
іи т, по волѣ, по приказанію; отпіа 
пиіи (іеогит абтіпівігапіиг. 

пих, йсія, /. 1) орѣхъ; пих савва, ігор, 
= пустое, пустяки; 2) орѣховое де¬ 
рево. 

ІЯуоШн, см. ІЯуоіеив. 
ІЯуоІеІіив, іі, т. сночной* прозвище 
Вакха. 

НуоІбШц еі, я», отецъ Антюиы; отт. 
Нуеіѳів, Мів,/. дочь Н. = Апііоре. 

путарЬа, ае, и путрЪѳ, ев, /. 1) ним¬ 
фа; 2) роёі. молодая женщина. 

КутрЬ&ешп, еі, ѣ. мысъ въ Македо¬ 
ніи. 

Ку*а, ае, /. городъ въ Карій; 2) го¬ 
ра во Ѳракіи (по другому преданію 
— въ Индіи), гдѣ Вакхъ воспитанъ 
былъ нимФамн. Отт. 1) Нуваѳив, 
СТувкш, адд. 2) ХГунѳив, прозвище 
Вакха; 8) Вуніан, ігіія, или ЭТувбів, 
Иія, оф. /Ы. р.; 4) СТувівдпа, ае, 
сотт. родившійся на горѣ Ы. 

о 
О. тигу. о! ахъ! 
Оахѳа, із, т. рѣка на островѣ Критѣ. 
оЬ, ргаер. с. асе. 1) передъ, Ъос тіѣі оЬ 
ОСПІО& ѵегваіиг; 2) (чвюе) ігор. за (*«- 
нит.) тогі оЬ гетриЫісаго; бе4іі іа- 
Іепішп оЬ ипат ІаЬиІат; Ъ) по при¬ 
чинѣ, оЬ теіит; оЬ і<і, оЪ ваш гет, 
оЬ еат саиват, поэтому, по той при¬ 
чинѣ; чпаш оЬ саиват, почему. 

оЪаегДІив, оф\ [две] обремененный 
долгами; виЬві. должникъ. 

оЪатЬиШ;іо, опів,/. [оЪатЪиІо] про- 
хаживаніе, прогуливаніе. 

оЬ-атЪйІо, Ь прохаживаться, прогу¬ 
ливаться (по, у нли предъ чѣмъ) о. 
іп ЬегЪа, апіе ѵаііпт; оЬатЬпІаге 
тигів. 

оЬ-агто, 1. вооружать. 
оЪ-йго, Ь запахать кругомъ, опахать. 

оЪЪгиІѳвоо, іиі, — 3. [оЪ-Ъгиіив] ди¬ 
чать; дѣлаться тупоумнымъ. 

оЪс-, СМ. ООО-. 

оЪ-йо, <Ші, <Пішп, 8. 1) класть, аііцшй 
аіісиі геі, что передъ чѣмъ; о. рев- 
виіит овііо или іогіЬия, запереть дверь 
засовомъ; отт. о. іогев = запереть 
дверь; 2) выставлять, подвергать, о. 
Іаіив арегіпт таіо. 

оМогтіо, 4. и оЪйогтІвоо, пзіѵі, 
тііпт, 3. засыпать, заснуть. 

оЪ-6йоо, хі, сіит, 3. 1) проводить (пе¬ 
редъ чѣмъ) о. іовват; о. ѵаііит ѵіів; 
Ь) водить къ — , приводить, о. ехег- 
сНшп а<1 игЪет; о. аіідпет; отт. о. 
біет = прибавить д.; 2) наводить, о. 
аіідшб аиспі геі, натянуть что на — 
покрыть что чѣмъ-либо: о. іепеЪгаа 
геЪив, затемнять дѣла; пох оЬбисііиг 
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соеіо, ночь растилается по небу, не* 
бо покрывается Иракомъ; ігор. о. саі- 
Ішп (Іоіогі = сдѣлаться нечувстви¬ 
тельнымъ; опт. оМосеге = докры¬ 
вать, аіщині ге аІЦиа: агЪогев оМи- 
сопіиг согіісе; сісаігіх оЪбисіа, рана, 
покрывшаяся Струпами; роёі. пох оЪ- 
бпсіа, темная, мрачная н.; ітопв (ші- 
іия) оЪбпсіов, угрюмое лицо; 8) вби¬ 
рать въ себя — глотать, нить, о. те- 
пепшп. роііопеш. 

оЪйиоѣіо, бшв, /. [оЪйисеге, 2] покры¬ 
тіе, прикрытіе. 

оЪчіигѳеоо, гпі, — 8. дѣлаться твер¬ 
дымъ, твердѣть; ігор. дѣлаться не¬ 
чувствительнымъ. 

оЪнійго, 1* быть твердымъ; ігор. пре¬ 
бывать твердымъ, выдерживать. 

оЪдеЦепн, рагіср. гл. оЬеаіо; 2) аф*. по¬ 
слушный, покорный. 

оЪебіепівг, шй>. [оЪебіепв] послушно, 
покорно, охотно; о. Гасеге абтегвпв 
аіщпет, слушаться кого, повиновать¬ 
ся кому. 

оЪб<11еп1Ыц ае,/. [оѣеШепа] послуша¬ 
ніе, повиновеніе. 

оЪМІо, 4. [оЪапсііо] слушаться, пови¬ 
новаться, аііспі, ргаесеріів аіісгупв. 

оЪ-ео, Іѵі или іі, Ііпт, Іге, I. ігаяз. 1) 
обходитъ, ехегсііит; о. ге^іопев, тіі- 

ІЯ8, объѣзжать — ; о. сотіііа, пашіі- 
п&9, посѣщать—; ігор. о. аіщаід ога- 
ііопе, разсматривать что въ р.; о.оспііа 
(тіво) окинут^ глазами, обозрѣть;роН. 
раііог оЫі ога (—покрываетъ); 2) 
приступать (къ чему), брать на себя, 
исполнять, о. Іез&ііопет, типов, пе- 
#оііит, Ъеііит, орив, гев впав; о. ре- 
гісліит, идти на встрѣчу опасности, 
подвергнуть себя опасности; іегт. і. 
а) о. таёітошит или <1іет = явить¬ 

ся въ назначенный срокъ, не пропу¬ 
скать срока; Ь) о. біеш (іпргетшп, 
вппт или о. тогіет = умереть. П. 
іпіг. 1) идти, приходить, о. ід іп/ега 
Іоса; о. аб опте» Ьоаіішп сопаіпв (ид¬ 
ти на встрѣчу, сопротивляться); 2) 
заходить, закатываться, віеііа, воІ 
оЪіі; ігор. пропадать, умирать, пгЪв, 
Ьото о. 

оЪ-едиІіо, Ь подъѣзжать верхомъ «мм 
Ѣздить верхомъ предъ — о. сазігіа, 
тип в. 

оЪ-егго, 1. 1) бродить, скитаться око¬ 
ло, по —, о. іепіогіів, Іосів і#поІів; 
ігор. тіЪі оЪеггаі осиііа —, у меня 
передъ глазами носится —; 2) за¬ 
блуждаться, ошибаться, вешрег е&- 
<1ет сЪогбѣ 

оЪевіІав, йіів, /. [оЪевпв] жирность, 
тучность. 

оЬёвив, аф. 1) жирный, тучный, іегда; 
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Ь) (рѣдко) роН. опухлый, Танеев; 2) 
ігор. нечувствительный, тупой; ро&. 
Ьото пагіа поп оЬезае, ч. неглупый. 

оЪех, Ісія, т. и/. [оЪуісіо] засовъ, за¬ 
поръ, рогіае; ігор. преграда, препят¬ 
ствіе. 

оЪГ-, ем. оТГ-« 
оЪ$-, ем. одо 
оЪ-Ьаегѳмоо» Ьаезі, Ьаезша, 8. домне 
нуть, засѣсть. 

оЬІоіо = 0Ѣ5ІСІ0. 

оЬ-ігмеог, ігаіпл, 8. Лероѣ, гнѣваться, 
сердиться, аііспі, на кого. 

оЫгОДо, 6піб, /. [оЪігазсог] гнѣваніб, 
гнѣвъ. 

оЪігЗДшц рагіср. гл. оЪігазсог; 2) оф\ 
гнѣвный, сердитый. 

оЫіѳг, аЛѵ. [оЪео] мимоходомъ. 
оЪШш, па, т. [оЪео] захожденіе, за¬ 
ходъ, закатъ, зоіів, ііеііае; ігор. па¬ 
деніе, погибель, смерть. 

оЪ-і&оео, уаспі, — 2. лежать передъ, 
аЬсиі геі, чѣмъ-л. 

оЪ)еоШіо, бпів,/. [оЪуесіо] уорекаяіе, 
упрекъ. 

оЪІеоІо, 1* [оЪдасіо] бросать на встрѣ¬ 
чу, бросать передъ — ; роН. о. сараі 
Тгеііі, броситься въ море внввъ голо¬ 
вою; чаще ігор. а) выставлять, под¬ 
вергать, о. аіідает (сараі вашп) ре- 
гісаіів; о. апітат рго аіщпо, подвер¬ 
гать жизнь свою опасности за кого; 
Ь) о. аііспі аіідшй = упрекать кого 
чѣмъ, дѣлать кому упреки ва что; о. 
аііспі ѵесогбіаш, укорять кого въ без* 
умім; о. паішп, укорять въ смерти 
сына; с) о. тогаз, причинять замедле¬ 
ніе, замедлять. 

1» оЬіѳоілія, рагіср. гл. оЪуісіо. 
2. оЬ]еоіон, па, т. [о^ісіо] 1) противо¬ 

поставленіе, противоположеніе и рае*. 
противостояніе, іегга оЬуесіп ело (т. 
е. къ солнцу) шпЪгат посіетяпе ейі- 
сіі; 2) явленіе, предметъ, ѵібеге о. 

оЪ)ех, ІСІ8, см. оЪех. 
оЬ)!оіо, уйсі, іесішп, 8. [оЬ-уасІо] бро¬ 

сать на встрѣчу, бросать передъ «мм 
ставить, держать передъ—о. аІщпет 
Ъсвііів, бросить кого на съѣденіе им.; 
о. всиіпт, держать нередъ собою 
щитъ, закрыть себя щитомъ; аІщпМ 
оіуісііпг оспііз (оЬ оспіоз) аііепупз = 
является, представляется кому; ідваіа 
оЪуесІа пгЪі, лежащій передъ, насу¬ 
противъ—; отт. ігор. а) выставлять, 
подвергать, о. сопвшет тогіі; оідес- 
іп8 аа отпев с азов впЪііогпт регіеп- 
Іотт; Ъ) причинять, внушать, о. аіі¬ 
спі врет, іітогет, І&еііііат, геіі^іо- 
пет (недоумѣніе, сомнѣніе), тепіет 
(мысль); с) упрекать, укорять, о. аііспі 
аіциід или ае ге аііяпа, попрекать 
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кого чѣмъ: о. аіісиі &ігіа; поп ііЫ 
оіуісіо, циоб іроіі&зіі; о. аіциігі іи 
аііцпет, привести что въ упрекъ ко¬ 
му * 

оЩит^ѣИо, <5оів, /. [оЪ^игр>] брань, 
порицаніе. 

оЪ^иг&аіог, огів, т. [о!уиг$о] браня¬ 
щій, порицающій у порицатель. 

оЪіаг&аідгіив, аф. [оЬ}аг$о] бранны!, 
тегЪа. 

оЪупг&о, Ь бранить, порицать, выго¬ 
варивать, атісшп, аіщиет бе (іп) ге 
аііциа. 

оЪ-Іав&иеисо, #иі, — 3. утомляться, 
ослабѣвать. 

оЪ-Іаіго, 1. лаять на —, аІЦоеш. 
оЫаІтів, рагіср. м. оЯего. 
оЫеоіатѳп, іпів, я. (роёі.) = оЫесіа- 
тепіит. 

оЫѳеіатепіат, і, я. [оѣіесіо] увесе¬ 
леніе, отрада, забава. 

оЫѳоіЗДІо, Зпів, /. [оЫесІо] увеселеніе, 
услажденіе, ѵііае; гее іііа ЬаЪеі оЫес- 
іаііопет, доставляетъ удовольствіе. 

оЫеоіо, 1. вабавлять, увеселять, услаж¬ 
дать; о. ее (іп) ге аІЦиа, находить въ 
чемъ удовольствіе; о. ее (сит) аііцио, 
пріятно проводить съ кѣмъ время. 

оЪ-Іѳпіо, 4. успоковвать, смягчать. 
оЫіЛо, Іві, Івиш, 3. [оЪ-Іаебо] зажи¬ 
мать, сжимать; о. &и1&ш, задушить. 

оЫіваііо, боів,/. [оЫі$о] связанность; 
ігор. обязательство. 

оЪ-дзо, 1. 1) связывать, ЪгасЬіа; о. 
осціов, завязывать глаза; ігор. Гогішаа 
те уоЬів оЫі^атіІ, соединила меня съ 
вами; о. аііциет ѳіЬі ІіЬегаІііаіе, при¬ 
вязать кого къ себѣ щедростію; Ь) 
перевязывать, тиіпоя, тевав; 2) ігор. 
обязывать, аНциет іаге^игапбо, дое¬ 
дете; о. ве тоіів; оЫі#аіив еі піЫІ егат, 
я ему нлчѣнъ не былъ обязанъ; роёі. 
оЫдеог пі іапдат, я обязанъ, дол¬ 
женъ трогать; 6) связывать — удер¬ 
живать, ограничивать, ^осіісіо оЪН^а- 
іпв; с) о. ргаебіа, аебев = отдать подъ 
залогъ, заложить имѣніе, домъ; о. 
йбет впат, дать честное слово; оЫі- 
наішп Лбті, свято обѣщанное, данный 
Юпитеру обѣтъ; <2) о. ве (сарпі вииш) 
•сеіеге, сдѣлаться виновнымъ въ пре¬ 
ступленія, совершить преступленіе; 
о. аіщиет всеіеіе (обременить). 

оЪИто, 1* [оЫішов] покрывать нлонъ 
заносить тиной, о. а$гов; ігор. про¬ 
матывать, гет впат, свое имущество. 

оЪ-Ппо, бѵі. Кит, 8. 1) об* намазывать, 
оЫііив ипдоепіо; о. соепо, загрязвнть; 
о. аіцшд рісе, засмолить; 2) ігор. пе¬ 
реполнять, обременять, оЫііив аіѵіііів 
(заваленный); Ь) марать, запятвывать, 
осквернять, о. ее ехіегпів тогіЬив; 

оЫііив раггісібіо; роёі. о. аіциет ѵег- 
віЪив аігів (поносить). 

оЫщиѳ, айъ. [оЫіциив] косо, вкось; 
ігор. косвенно, скрыто. 

оЫіфіо, Ь давать косвенное направле¬ 
ніе, обращать въ сторону; о. ѵівив, 
осиіов, смотрѣть въ сторону, косо 
смотрѣть, коситься; о. віпив (теіогит) 
іп ѵепіит, ставить паруса наискось 
противъ вѣтра — лавировать; ігор. 
о. Ніегаш, произносить букву не такъ 
какъ слѣдуетъ. 

оЫедішм, ад$. косой, косвенный, на¬ 
правленный въ сторону или съ боку, 
тоіия, ііег, ісіив; осаіо оЫ^ио аврі- 
сеге, смотрѣть косо; роёі. апшіа сшг- 
віЬив оЫіциів Йиепв, рѣка, текущая 
извилинами, извилистая р.; аЪ (ех) 
оЫцоо = аЛѵ. съ боку; аб (іп, рег) 
оЫщошп, въ сторону, вкось. 

оЫііЗго, Ь [оЫіпо] вымарывать — вы¬ 
черкивать; ігор. предавать забвенію. 

оЪШевоо, іиі,— 8. [оЪ-Іаіевсо] начи¬ 
нать скрываться. 

оЪШшв и оЪШив, рагіср. и. оЫіпо и 
оЫіѵівсог. 

оЫітіо, ошв, /. ГоЫіѵівсог] забвеніе; 
аіщиіб оЫіѵіопі ааге, ігабегв, предать 
что забвенію; тепіге іп оЬІітіопет 
геі а1ісо}и8, забыть что; оЪИуіо геі 
аНстцив те саріі, я вабываю что-х. 

оЫІУІбвоя, оф*. [оЫіѵіо] 1) забывчи¬ 
вый, Ьото; 2) роёі. причиняющій заб¬ 
веніе, ѵіпшп. 

оЫіѵіяоог, оЫііив в., 8. йсроп. забы¬ 
вать; о. аііцоіб или геі аИссуив, за¬ 
быть что-л.; ігор. о. виі, забыться, 
дѣйствовать противъ своего обыкно¬ 
венія. 

оЫІѴІШП, іі, Я. роёі. = оЫітіо. 
оЪ-Іооо» 1* отдавать въ наймы иля на 
откупъ. 

оЬ-Іопрта, ад$. продолговатый. 
оЬ-1ддиог, ІосЯіив в., 3. скроп. 1) го¬ 

ворить противъ, противорѣчнть, пре¬ 
кословить, о. аіісиі; Ь) бранить, по¬ 
рицать; 2) роёі. подпѣвать или подъ- 
игрывать, поп аѵів оЫоцпііиг; васег- 
бов оЫоцщішг пишет веріет (на се¬ 
миструнной лирѣ). 

оЪ-Іиоіог, 1. аероп. противоборство¬ 
вать, сопротивляться, бороться. 

оЪ-шбИог, 4. скроп. 1) (для защиты, 
для обороны) 'выдвигать впередъ, 
ставить впереди; 2) заставлять, задѣ¬ 
лывать. 

оЬ-шогтйго, 1. бормотать, ворчать 
«мм шунѣть, геі'аіісиі, противъ чего, 
при чемъ. 

оЬ-тиіовоо, іиі, — 8. онѣмѣть, за¬ 
молкнуть; ігор. боіог о., б. прекра¬ 
щается. 
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оЪ-паѳоог, паіпв в., 8. Лероѣ. приро¬ 
стахъ. 

оЪ-пііог, ПІ8П8 (піхпв) 8., 8. Лероѣ. 1) 
упираться, о. вспіо, въ іцитъ; 2) ігор. 
сопротивляться, бороться, о. аіісаі 
геі; о. сопіга. 

оЪпіхе, аЛѵ. [оЪвіхпв] съ усиліемъ, 
всѣми силами. 

оЪ піхпв, рагіср. %л. оЪпііог; 2) оф. 
твердый, непоколебимый. 

оЬпохіѳ, аЛѵ. [оЪпохіпв] покорно, раб¬ 
ски, съ робостью. 

оЪпохіив, оф\ [оЪ-поха] подлежащій 
обидѣ, отт. Л) покорный, смиренный, 
послушный, раболѣпный, о. аііспі* 
Ьото о.; рах о., постыдный миръ; Ь) 
обязанный, аіісаі; Іппа оЬпохіа гайііа 
(гаігів, л. обязанн. (свѣтомъ) лучахъ 
(солнца); с) подверженный, о. регісп- 
іо, іпвійіів, Ьеііо; пгЪв о. іпсешііів; Л) 
подверженный (какому-нибудь поро¬ 
ку) или виновный (въ чемъ), оЪпохіив 
НШіпі, о. йеіісіо. 

оЪпиЪНив, аф\ мрачный. 
оЪ-шіЪо, рві, ріиш, 8. покрывать, за¬ 
крывать. 

оЪпшюІаііо, бпів, /. [оЪпппсіо] воз¬ 
вѣщеніе дурныхъ предзнаменованій, 
см. оЪпппсіо. 

оЪ-шіпсіо, 1. объявлять, извѣщать о 
дурныхъ предзнаменованіяхъ (чтобы 
положить конецъ совѣщанію и по¬ 
мѣшать рѣшенію дѣла). 

оЪоей-, см. оЬе<1-. 
оЪ-бгІог, огіп8 в., 4. Лероѣ, происхо¬ 
дить, являться; іепеЪгае оЪогіопіпг 
спіів, темнѣетъ въ глазахъ. 

оЪр-, см. орр-. 
оЪ-гѳро, герві, герішп, 8. при-подпал- 

зывать; ігор. подкрадываться, неза¬ 
мѣтнымъ образомъ приходить, оЪге- 
ріі вотппв, вепесіпв; о. ай Ъопогев, 
достигнуть почестей происками. 

оЪ-гѳрІо, 1. = оЪгеро. 
оЪ-гідовоо, ^пі, — 8. отвердѣть, око¬ 

стенѣть, оцѣпенѣть. 
оЪгодаііо, бпів,/. [оЪго^о] предложе¬ 
ніе закона въ замѣну какого-либо 
уже существующаго закона. 

оЪ-тодо, 1. новыиъ закономъ отмѣнить 
или измѣнить существующій законъ, 
сдѣлать предложеніе противъ суще¬ 
ствующаго закона, о. Іе^і. 

оЬ-гио, гиі, гбіпт, 8. заваливать, за¬ 
рывать, засыпать, Ьотіпет, іЬевап- 
гпт; о. аі^пет Іеіів, ІарійіЪпв (заки¬ 
дать); ігор. а) обременять, ее тіпо, 
ериіів; оЪгиі аеге аііепо, быть обреме¬ 
неннымъ долгами; оЪпііив сгітіпіЪпв; 
Ь) покрывать — скрывать, о. Ластов 
іепеЪгів; о. аіщиій оЫітіопе, предать 
что забвенію; о. потеп, Гатат аііси- 

Іпв, помрачить чью славу; о. сошгаіа- 
Ішп, помрачить славу консульства; о. 
аі^пет аіртаііопе, превосходить ко¬ 
го; с) = поражать, уничтожать, о. аіі- 
Япій ви& йедіга; Іевіет отпіпт гівов 
оЬпііі; оЪгпі іевііЪпв. 

оЬгавва, ае, /. проба на огнѣ, очище¬ 
ніе посредствомъ огня, о. апгі; ігор. 
тщательное испытаніе, изслѣдованіе. 

оЬ-ваѳріо, см. оЬверіо. 
оЬвооѳпѳ, (оЬвсепе) аЛѵ. [оЪвсоехшв] 

гадко, отвратительно — скверно, без¬ 
нравственно. 

оЬнооепІѣан, Жіів, /. [оЪвсоеппв] гад- 
кость, непристойность, безнравствен¬ 
ность. 

оЬвооепшц (оЪвсеппв) оф. 1) гадкій, 
отвратительный, уоіисгев, сгиог; оЪ- 
всепі іеіив, уроды; 2) скверный, гряз¬ 
ный, безнравственный, тегЬа, тегвов, 
ѵііа; 3) роН. худое предвѣщающій, 
вловѣщій, отеп, гоіисгев. 

оЪвоигйііо, бпів,/. [оЪвсиго] затменіе, 
помраченіе. 

оЬвейгѳ, аЛѵ. [оЪвспгпв] 1) техно; 2) 
неясно; Ь) незамѣтно. 

оЪнопгіІав, Жіів, /. [оЪвсигпв] темнота, 
ігор. неясность; неизвѣстность. 

оЪвоиго, 1. [оЪвспгпв] затемнять, за¬ 
тмевать, во] оЪвспгаіпг; ігор. а) дѣлать 
неяснымъ, о. віііат; о. Іііегаз, произ¬ 
носить б. неясно; Ь) прикрывать, 
скрывать, о. сарпі Іасегпй; дох о. пе- 
Гагіов соеіов; с) дѣлать незамѣтнымъ, 
заставлять забыть, та^пііпйо Іпсгі о. 
та$пііш1шет регіепіі; о. сопяаеіайі- 
пет; тегЪа оЪвсагаіа, сл. вышедшія 
изъ употребленія, сдѣлавшіяся непо¬ 
нятными. 

оЬвойгав, аф. темный, пох, ппЪев; 
І&т Іасе оЬвсагЖ, когда уже было 
тем мо; роіі. оЪвспгі іЪапі, шли въ 
темнотѣ, никѣмъ незалѣченные; 
ігор. а) неясный, непонятный, роЭДц 
гее, тох; Ъ) неизвѣстный, іаа Ъепе- 
тоіепііа іп те поп егаі о.; с) незнат¬ 
ный, незамѣчательный, та^огез, Іоспа; 
Л) скрытый, таинственный, Ьото, па- 
іпга; е) мрачный, таНпв о. 

оЪвеог&Йо, бпів, /. [оЪвесго] 1) моле¬ 
ніе, уноленіе; Ь) молебствіе; с) тор¬ 
жественное увѣревіе. 

оЪвёсго, 1. [оЪ-васег] просятъ ради 
всего священнаго — молить, умолять, 
о. рег йеоа іттогЫев; поп го$атН 
во1шп,тегит еііат оЪвесгатіІ; ег рапов. 
яз. = просить кого сказать нлн послу¬ 
шать: оЪвесго, яиій а^іі? сдѣлай вя¬ 
лость, скажи, что онъ дѣлаетъ. 

оЬ-веоипсіо, 1. благопріятствовать. 
оЪ-вѳріо, верві, веріпш, 4. загоражи¬ 

вать, задѣлывать, преграждать. 
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оЪвбфіѳ1&, ае, /. [оЪве^ио^] угодли¬ 
вость. ' 

оЪвёзиѳпя, рагіср. и. оЪі^иог; 2) аф. 
угодливы!, уступчивый, послушный, 
аііспі. 

оЪвѳфіепІег, аЛѵ. [оЪведиепв] уступ¬ 
чиво, въ угожденіе. 

оЪвѳфіѳпѣіа, ае, /. [оЪведпепв] угод¬ 
ливость, уступчивость. 

оЪвёдаішп, іі, л. [оЪвеяпог] 1) угож¬ 
деніе, угодливость, уступчивость, аіі- 
сіция ш аіщпет; о. бевібегіі, испол¬ 
неніе желанія; о. ѵепігів, бражни¬ 
чанье; 2) послушаніе, цитате ід оЬве- 
диіпт аііспупв, присягнуть на вѣр¬ 
ность кому-л. 

оЪ-вёфіог, сиіпя (яппіив) в., 3. Лероѣ. 
1) угождать, уступать, слушаться, аіі¬ 
спі; 2) (рѣдко) предаваться, віибіів. 

1. оЪ-вёго, 1» запирать задвижкою, з. 
засовомъ, вамыжать, овііпт, дверь; 
ігор. о. апгев, не слушать. 

2. оЪ-вёго, вёѵі, 8іішп, 8. засѣвать, за¬ 
саживать; с*. оЪзіШв. 

оЪвѳгѵаЪШв, е, аф. [оЬвегто] замѣт¬ 
ный. 

оЬвегт&пв, рагіср. и. оЪвегѵо; 2) оф. 
въ точности исполняющій, соблюдаю¬ 
щій, оГйсіогпш; Ь) весьма уважающій, 
аіістдив, кого-л. 

оЬвегтапІіа, ае,/. [оЬвегѵапв] 1) (рѣд¬ 
ко) соблюдевіе; 2) почтительность, 
почтеніе, уваженіе, іп аіцпеш, къ 
кому. _ 

оЪвѳгтаііо, опів,/. [оЬвегто] 1) наблю¬ 
деніе, вібегит; 2) попеченіе, заботли¬ 
вость, точность, аіісфпѳ іп ге аіщпа. 

оЪвѳгтѣіог, бгіі, т. наблюдатель. 
оЬвѳгтііо, 1. [оЬвегуо] усердно наблю¬ 
дать. 

оЪ-ввгто, 1. 1) наблюдать, быть вни¬ 
мательнымъ къ — , примѣчать, то- 
іпт ііеііагпт; оЪвегѵапі, ^по тобо 
ве дпіядпе дегаі; о. оссираНопет аіі- 
ссцПв, замѣт. время, въ которое кто 
занять; 2) стеречь, подстерегать, аіі- 
^пеIп; Ь) охранять, оберегать, ^ге^ев; 
с) соблюдать, имѣть въ виду, 1е#ев, 
ітрегіпт, вп^га^іпт, ргаесеріпт; 8) 
почитать, уважать, аІщпет иі раігеш. 

оЪвѳв, Ібів, т. и /. 1) заложникъ; 2) 
порука, отвѣтчикъ. 

оЪвѳюіо, бпів,/. [оЪвібео] осада, обло¬ 
женіе, обступленіе, пгЬів, Ъотішш. 

оЪвеввог, бгів, т. [оЪвібео] 1) осаж¬ 
дающій, пгЬів; 2) роН. (рѣдко) си¬ 
дящій, живущій — обитатель, аяпа- 
гпт. 

оЪвѳввшц рагіср. іл. оЪвібео и оЪвібо. 
оЪвісіео, вёбі, веввпт, 2. [оЪ-вебео, 

собств. сидѣть у, на, въ —] 1) зани¬ 
мать, ошпів 1осп8 согрогіѣив оЪвИе- 

іпг; раіив оѣвевва ваіісіів (= ріепа); 
сЬагуЬбіа оЪвібеі Іаетпт Іаіпв; Ь) вла¬ 
дѣть, имѣть въ своей власти, о. Ііа- 
Нат; о. апітпт аіісфпв; 2) (чагцс) 
осаждать, обступать, окружать, пг- 
Ъет, Ьовіет, Ьотіпев; ігор. ігіЪппаіпв 
оЬвеввпя, власть трибуна стѣсненная, 
ограниченная; 3) стеречь, не пускать 
съ гласъ, говіга; о. ?асіппв, выжидать 
случай къ совершенію преступленія. 

оЬвІ<Ііо, бпіз, /. [оЪвібео] 1) обложеніе, 
осада, пгЪіа; сіп$еге пгЬет оЪвібіопе, 
осадить городъ; воіѵеге оЪвібіопет, 
снять осаду; 2) ігор. затруднительное 
положеніе, опасность, гешрпЫісат 
ІіЪегаге оЪвібіопе; ех оЪвібіопе аіі- 
^ает ехітеге. 

оЪвШопаІів, е, аф. [оЪвібіо] осадный, 
къ осадѣ относящійся; согопа о., вѣ¬ 
нокъ за освобожденіе отъ осады. 

1. оЪнійішп, іі, п. = оЪвібіо, обложе¬ 
ніе, осада (Тас.). 

2. оЪвИішп, іі, я. [оЪвев] положеніе 
заложника (Тас.). 

оЪ-вІ<1о, вёбі, веввпт, 3. [собств. сѣсть, 
см. оЪвібео] эанять, завладѣть, особл. 
занять, окружить войскомъ, обло¬ 
жить, ропіет, рогіав, пгЬет; ігоц. 
бісіаіига оЪаебіі ѵіт ге#іае роіезіаиз 
(присвоила себѣ). 

оЪвдепЗДог, бгів, т. [оЬвірю] прикла¬ 
дывающій или приложившій печать. 

оЪ-ві#по, 1. 1) запечатывать, Іііегав; 
2) прикладывать печать, аІЦпіб, къ 
чеху: о. іевіашепіпт, іаЬпІаа; ігор. о. 
іаЪпІав *= считать дѣло рѣшенныхъ. 

оЪ-віяіо, віііі, ііііпт, 3. стать про¬ 
тивъ, передъ —; о. аііспі, заступить 
кому дорогу; ігор. противодѣйство¬ 
вать, перечить, сопротивляться, аіі- 
сиі, сопаііііз аіісщпв; о. Іашае аіісо- 
Іпв, повредить чьей славѣ. 

оЬвІѣов, рагіср. и. оЬзегеге; 2) аф. по¬ 
крытый, ге аіідиа; роН. оЪвііив аето, 
престарѣлый. 

оЬвоіе-по, Гасіпя, йегі, устарѣть; ігор. 
лишиться значенія, уваженія. 

оЪвоІѳвоо, Івѵі, Іёіпт, 3. старѣть, вет¬ 
шать, выходить изъ употребленія; 
ігор. лвшаться силы, значенія, ога- 
ііо, Іапз оЬаоІеѵіі; тесіі$а1 оЪзоІевсіі 
(= уменьшается). 

оЪвоІѳіе, адѵ. [оЬвоІеіпв] не заново; 
о. ѵеііііпв, дурно одѣтый, въ изно¬ 
шенномъ платьѣ. 

оЪвоІёІив, аф. [оЪвоІевсо] 1) изношен¬ 
ный, старый, ѵеііів, ѵевіііпв, іесіпт 
(ветхій); Ъото о., въ изношенномъ 
платьѣ Ь) старинный, устарѣлый, 
ѵегЪа; 2) обыкновенный, ежеднев¬ 
ный, ничѣмъ не отличающійся, #ап- 
біа, сгітіда, огаііо; Ь) ничего нестою- 
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ідій, ничтожный, пустой, Ьопогев; 8) 
роёі. (рѣдко) грязный — запачкан* 
ный, о. вап$иіпе, аогбіЪпв. 

оЬаопіит, оЬзопо, см. орв-. 
оЪ-вогЪео, вогЬиі, — 2. хлебать, гло¬ 

тать. 
оЪвіѳігіХу ісів, /. [оЪвіо] повивальная 

бабка. 
оЬвИпаІе, ад,ѵ. [оЬвІіпаіив] упорно, 
упрямо. 

оЬвШіаіІо, бпів,/. [оЬвііпо] упорство, 
упрямство — твердость, непоколеби¬ 
мость. 

оЪаЙпаѣав, аф. упорный, упрямый — 
твердый, непоколебимый, ашпшв о.; 
о. аб геаівіепбит; оЪвітаІпв тогі, 
твердо рѣшившійся умереть; оЪаІіпа- 
Іиш еві шіЬі, я твердо рѣшился. 

оЪвІіпо, 1. твердо рѣшиться, аі^иіб, 
на что, упорствовать въ чемъ. 

оЪвІірѳвоо, 8. = оЪвіиревсо. 
оЬвІірив, аф. наклоненный. 
оЪвШа, бгит, п. предметы, поражен¬ 
ные молніею (іегт. і. въ яэ. авгу¬ 
ровъ). 

оЪ-вІо, віііі, вШит, Ь стоять передъ 
(чѣмъ); ігор. препятствовать, мѣ¬ 
шать, геі аіісиі; о. диошіпиа (пе) аіі- 
циіб баі; ѵііа еогит геіщиа оЬвІаІ 
Ьпіс всеіегі (протнворѣчвтъ). 

оЪ-вігѳро, риі, рііпш, 8. звучать, раз¬ 
даваться на встрѣчу, шумѣть про¬ 
тивъ —; отт. = заглушать, ІиЪа о. 
сІатогіЪпв; о. аіісиі, крикомъ, шу¬ 
момъ перебивать чью рѣчь; о. аііспі 
Шегіа, наскучить кому письмами. 

оЪ-вігіп&о, вігіпхі, ВІГІСІОШ, 8. затяги¬ 
вать, связывать, аіщиіб; ігор, о. аіі- 
циет іигеіигапбо, обязать кого клят¬ 
вою; о. аііциеш оМсіів, Ьепейсіів, 
привязать кого къ себѣ услугами, 
благодѣяніями; о. аіциет Іе^іЬпв, за¬ 
ставить кого повиноваться закономъ; 
— о. аііяаеш всеіеге = вовлечь, впу¬ 
тать кого въ злодѣйское дѣло, заста¬ 
вить кого совершить преступленіе; 
о. ее всеіеге, раггісібіо, провиниться 
въ — , совершить пр. 

оЪгігиоѣіо, бпів, /. [оЪвІгио] 1) засло¬ 
неніе, закрытіе; 2) препятствіе. 

оЪ-вігао, хі, сіпт, 8. 1) строить, пе¬ 
редъ, впереди — ; о. ІптіпіЬав аіісп- 
^в, загородить свѣтъ кому строе¬ 
ніемъ; ігор. о. ІшпіпіЪпв Саіопіі, зат¬ 
мить славу К.; 2) задѣлывать, завали¬ 
вать, закладывать, загораживать, о. 
рогіая, ѵіаа, ііег, абНпв; Ъ) ігор, мѣ¬ 
шать, препятствовать, со^піііопеш. 

оЪ-вйіреЛІоіо, Гёсі, іасіпт, 8. приво¬ 
дить въ изумлѣніе, въ оцѣпенѣніе, 
поражать; оЪзІиреіасіпз, поражен¬ 
ный, оцѣпенѣлый, безчувственный. 

оЬ-віиревѳо, рпі, — 8. приходить въ 
изумленіе, быть пораженнымъ,столбе¬ 
нѣть. 

оЪ-вшп, Гиі, ев&е, быть противъ, мѣ¬ 
шать, вредить, аіісиі, геі аііспі. 

оЪ-вио, ваі, вйіит, 8. пришивать, за¬ 
шивать. 

оЪ-вигсіѳвоо, биі, — 8» дѣлаться глу¬ 
химъ; ігор. не слушать. 

оЪ-Іё^о, іехі, іесіпт, 8. при-закры- 
вать, аіцпіб ге аІЦиа; ігор. а) ограж¬ 
дать, охранять, оЫесіпв ргесіЬив ео- 
гит; Ь) скрывать, Іигрііибіпет. 

оЫетрѳгаііо, бпів, /. [оѣіетрего] по- 
вивовеніе, Іе^іЬпз. 

оЬ-іетрѳго, 1. повиноваться, примѣ¬ 
няться, аіісиі, ѵоіині&іі аіісиуив; о. аіі¬ 
сиі аі^иіб, повинов. кому въ чемъ. 

оЪ-іѳпбо, бі, іиш, 8. растягивать — 
разстилать передъ, впереди, о. пеЬп- 
іаш рго аіцио, закрыть кого тума¬ 
номъ, облакомъ; іегга Ша оЪіевбіГиг 
Ніврапіае, находится предъ, противъ 
И.; оМепІа посіе, въ темную ночь; 
о. Іихиш сипе, забыть заботы въ ро¬ 
скоши; отт. оЫепбегв = а) скры¬ 
вать, аіічиіб ге аііциа; ігор. о. паіп- 
гат виаю; Ь) приводить въ оправда¬ 
ніе, въ извиненіе, аІЦиіб. 

оЫѳпіо, 1. поддерживать. 
1. оМѳпйів, рагіср. іа. оЪіевбо и оЪіі- 
пео. 

2. оЫепіив, ив, т. [оЪіепбо] заслоне¬ 
ніе, прикрытіе; ігор. благовидный 
предлогъ, оправданіе. 

оЪ-іего, іііѵі, ігііит, 8. за-раадавлн- 
вать, аіідшб ребе; ігор. а) уничто¬ 
жать, ехегсііаш, саіишпіат; Ь) попи¬ 
рать, пренебрегать, отша ^ига, го- 
Іирізісв; с) умалять, уничижать, Іап- 
бет, та;е8іаіеш аііссуив; о. аіщиет 
ѵегЫа. 

оЫѳаІаіІо, бпів, /. [оЪіеаіог] моленіе, 
заклинаніе. 

оЬ-Іѳвіог, 1. дероп. 1) призывать въ 
свидѣтели, о. беов; 2) торжественно 
увѣрять, оЬіевіаіиг ве тогііопші ев- 
ее; 3) умолять, заклинать, аііцпеш рег 
отпев бе08; о. аііциет, пі гет впасі- 
ріаі. 

оЪ-Іехо, іехпі, іехіпт, 8. ткать надъ 
(чѣмъ), на (чемъ); отт. = покрывать, 
закрывать, аіщпіб ге аііцпа. 

оЬііоѳпііа, ае, /. [оЫісео] умолчаніе, 
умалчиваніе. 

оЫіоевоо, сиі, — 8. [оЬ-іасео] умол¬ 
кать. 

оЪііпео, Ііпиі, іепіпш, 2. [оЪ-іепео] 1) 
занимать, владѣть, имѣть, о. Іосшп, 
ѳпат ботпт, ргоѵіпсіат спт ітрегіо; 
о. враипт, занижать пространство; 
Гата оЬііпеі ріеподпѳ = большая 
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часть вѣрить молвѣ; 3) удерживать 
за собою, Іосшп, ропіеш, ргоѵіпсіаш, 
ѵісіогіат; о. аисіогііаіет, поддержи¬ 
вать свое достоинство; Ь) отстаивать, 
див вшш; о. гет, Іііет, саиват, вы¬ 
играть дѣло, тяжбу; оЬііпиіі, иі (пе) 
овъ достигъ того, что — ; с) защи¬ 
щать, Даав сопігагіав вепіепііав; о. 
цпоД Дісілша; 8) сохранять, соблю¬ 
дать, о. ѵііат, Дідпііаіет, вііепііит; 
Іех, іевіатепіит оЫіпеіиг; 4) іпіг. 
поддерживаться, оставаться, Гата оЪ- 
ііпеі; іп ео діогіа ѣопііаіів оЪііпиіі; 
Ъ) считаться, о. рго тего, оѣііпеі рго 
зосіа. 

оЪ-ііпдо, ііді, — 8. [оЪ-іапдо] 1) до¬ 
ставаться, ргоѵшсіа шіЬі о.; цпоДсоі- 
цие оЪіідіі; 2) случаться, приключать¬ 
ся, ві циіД тіЬі оЪіідегіі, если со иною 
случится что-н. (несчастіе). 

оЪ-Іогревоо, іогриі, — 8. оцѣпенѣть, 
сдѣлаться безчувственнымъ. 

оЪ-іогфіео, (огзі, іогіит, 2» вертѣть, 
крутить; сігсиіоз оЪіогіі аигі = золо¬ 
тая цѣпь; о. соііпт (диіат) аНсцщв 
= схватить кого за шею, взять кого 
насильно. 

оЪігѳсіаііо, бпів, /. [оЬігесіо] проти¬ 
водѣйствіе изъ зависти, завкдованіе, 
желаніе унижать, уменьшать, о. діо- 
гіае аііепае; 2) недоброжелательство. 

оЪігѳоіаіог, бгів, т. [оЬігесіо] про¬ 
тивникъ изъ зависти, завистникъ, 
недоброжелатель, хулитель. 

оЫгвоіо, 1. противодѣйствовать ивъ 
зависти, желать вредить, аііспі; 2) 
желать вредить, умалять, діогіае аіі- 
стуив,у>лД*о ассиз. о. Іашіев (Х*е.). 

оЬігіііія, рагіср. гл. оЬіего. 
оЬ-Іпшоо, X изрубить. 
оЬіиІІ, см. о&эго. 
оЫипДо, ійДі, іОвшп или іпнваш, 8. 

колотить, ударять на—, отт. — при¬ 
туплять, аІіциіД; Йч>р. о. ѵосет, охрип¬ 
нуть отъ кр.; о. аедгііпДіпвт, смяг¬ 
чить, облегчить скорбь; о. аііциет 
или апге8 аіісіцив, безпрестанно жуж¬ 
жать кому въ ушн — докучать, на¬ 
доѣдать: о. аііциеш годадДо, іопдів 
ерівіоіів; оЪіипДів (те) іатеіві іпіеііі- 
до. См, оЪіпвпв. 

оЪ-іигЬо, 1* 1) приводить въ безпоря¬ 
докъ, въ смятеніе, Ъовіев; 6) беэпо- 
конть, тревожить, аііциет; 2) ігапз. 
и іпіг. шумѣть, кричать противъ (ко¬ 
го, чего) раігев оЬіпгЬапі; отт. о. аіі- 
цпет, перебивать чью рѣчь: пе те 
оЫогЬа ас іасе. 

оЪ-ійго, 1. затыкать; ігор, о. аогев аіі¬ 
спі, не слушать кого. 

оЪійвив, рагіср. іл. оЪіипДо; 2) оф. 
притупленный, тупой; ігор, Ьошо о.; 

оспіі оЫивІ, слабые гл.; тох о., охрип¬ 
лый, невнятный г.; Ь) безчувствен¬ 
ный, нечувствительный, ресіпв о. 

оЫйіив, ив, т. [оѣ іиеог] взглядъ, 
взоръ; оЬіиіи аііциет бдеге, устре¬ 
мить взоръ, глаза на кого. 

оЪ-шпЬго, I. затѣнять, осѣнять; отт, 
а) затемнять, затмевать, аеіЬега іе- 
1І8; ігор. о. пошел, помрачить чью 
славу; Ь) прикрывать, скрывать, сгі- 
шеп; с) защищать, ограждать, потоп 
гедіпае о. ешп. 

оЪ-ипоия, аф\ загнутый, кривой. 
оЪ-ивіивуоф. [ого] прижженный, обож¬ 
женный; ігор. поврежденный. 

оЪ-ѵ&По, 1. окружать валомъ. 
оЪ-ѵѳпіо, тёпі, ѵепіиш, 4. 1) (рѣдко) 
* идти на встрѣчу, приходить къ — : 

аііспі; о. ридпае, подоспѣть къ сра¬ 
женію; 2) (чаще) доставаться, ЬегеДі- 
іав, ргоѵіпсіа оЪѵепіі аііспі; Ь) встрѣ¬ 
чаться, приключаться, случаться. 

оЬ-ѵѳгвог, X сіероп. ходить, бродить, 
показываться, сазігів (йаііѵ.) предъ 
лагеремъ, іп Того, на площади; аІіциіД 
оЪѵегваінг іп вошпіо, представляется 
во снѣ; о. апіе осиіов, о. оспіів, но¬ 
ситься передъ глазами. 

оЪ-ѵегіо, ѵегіі, тегвиш, 8* обращать 
противъ — , поворачивать къ —, на¬ 
правлять на — : о. аІіцпіД (согппа, 
агсиш, відпа) іп (аД) аііцпет или аіі¬ 
спі; разз. оЬѵегіі, быть обращеннымъ 
или обратиться; оЬѵегвов = а) саезів 
оЬѵегвіа, когда противостоявшіе были 
убиты; Ь) тііііпт вІиДіів оЬѵегаів (еі), 
когда или такъ какъ расположеніе 
солдатъ было въ его пользу; с) оЪтег- 
вив аД аІіциіД, занятый чѣмъ-н. 

оЪ-ѵІат, шіѵ. навстрѣчу, о. іге, ргоД- 
іге; о. ве Дате віісиі, идти кому на 
встрѣчу; о. аііспі йегі, встрѣтиться 
съ кѣмъ; еі&шДі о., ринуться на 
встрѣчу; ігор. о. іге ігае, впрегЬіае, 
спріДііаіі, противиться, возставать 
противъ — ; о. іге регісиіів, не стра¬ 
шиться опасностей, презирать о.; о. 
іге шаіо, іішогі, противодѣйствовать, 
стараться устранить, избавить отъ—. 

оЪѵіив, оф. [оЬ-ѵіа] 1) навстрѣчу иду¬ 
щій, оЪѵіпт іге (ве Дате) аііспі, идти 
кому навстрѣчу; оЪѵіиш йегі аііспі 
встрѣтить кого, встрѣтиться съ кѣмъ; 
оЪѵіі іпіег ее егапі, они встрѣтились; 
іііегав оЪѵіав тіііеге аіісиі, послать 
кому письмо навстрѣчу; ѵепіпа о., 
встрѣчный, противный вѣтеръ; 2) по¬ 
падающійся на встрѣчу — насупро¬ 
тивъ находящійся, лежащій, топіев 
оЬтіі; 6) находящійся вблизи, легкій, 
орев оЬѵіае, легко достающіяся, безъ 
труда добываемыя богатства; оЪѵіив 
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ЬовріііЪив, удобный для —; с) подвер¬ 
женный, о. Гигіів ѵепіогпт. 

оЪ-ѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵоіаіит, 8. закуты¬ 
вать, закрывать; ігор. скрывать. 

оЪѵогіо, 8. = оЪѵегіо. 
оос&еоо, 1. [оЪ-саесо] 1) ослѣплять; 

ігор. апішпа оссаесаіпв сиріЛііаіе; о. 
сопвіііа аіісфив, заставить кого дѣй¬ 
ствовать слѣпо, необдуманно; 2) = 
затемнять, саіі&о о. <ііет, темнѣетъ 
среди дня; ігор. о. огаііопеш; В) не¬ 
видимымъ дѣлать — закрывать, о. 
аетеп, засыпать с. землею; 4) роёі. 
лишить чувствъ, дѣлать безчувствен¬ 
нымъ, іітог о. агіив. 

оооаііаіив, оф. [оЬсаІІив] толстоко¬ 
жій; ігор. нечувствительный, безчув¬ 
ственный. 

оооаііѳвоо, Іпі, — 8. [оЪ саІІая] дѣ¬ 
латься толстокожимъ; ігор. дѣлать¬ 
ся нечувствительнымъ, безчувствен¬ 
нымъ. 

оо-оапо, поі, — 8. подыгрывать, 
оооавіо, бпів, /. [оссІЛо] случай, удоб¬ 
ное время, о. рп^папбі, — сражать¬ 
ся; атіііеге оссааіопет, (Іеевве осса- 
віопі, упустить случай, 

оосаншц из, т. [оссІЛо] 1) захожденіе, 
закатъ, воіів; отш. = западъ; 2) па¬ 
деніе, гибель, несчастіе, геірпЪНсае: 
о. повіег; Ь) смерть, аіісіцив. 

оооаЙо, бпів, /. [оссо] бороненіе, 
оооѳпіо, 1. [оЬ-сапІо] пѣть передъ 

(кѣмъ, чѣмъ). 
оооѳпіиз, ив, т. [оссіпо] пѣніе. 
ООоМѳпв, рагіср. іл. оссІЛо; 2) виЬві. 
т. вападъ. 

оооІйѳпШів, е, оф\ [оссіЛепв] запад¬ 
ный. 

оосісііо, бпів, /. [оссІЛо] избіеніе, со¬ 
вершенное уничтоженіе; оссіЛіопе 
саеЛеге (оссіЛеге) или оссіЛіопі Лаге, 
изрубить всѣхъ до одного. 

1* оооІЙо, іЛі, івиш, 8. [оЪ-саеЛо] 1) 
поразить, повалить, убить, соріав Ьо- 
віішп, аІЦиет виа тапи; 2) ігор. 
(роёі.) уничтожить, замучить, аіі- 
цпет; о. аіідиет го$апЛо; отт. оссі- 
вив = оф*. уничтоженный, несчаст¬ 
ный. 

2. оооійо, сіЛі, сівит, 8. ГоЪ-саЛо] 1) 
пасть, упасть, агЬог оссіаіі, Ьотіпев 
оссіЛипі; Ь) пропасть, погибнуть — 
умереть, Ьото о. іп Ьеііо; врев, те- 
тогіа оссісііЦ погибаетъ, исчезаетъ; 
роеі. о. аЬ аі^ио, умереть отъ чьей 
руки; 2) заходить, во! о. 

оосИишц оф*. [оссІЛо] I) заходящій, 
воі; Ьгор. вепесіа о., близкая къ смер¬ 
ти старость; 2) западный, ачиа о. 

оооІпо, пиі, сепіиш, 8. [оЪ-сапо] пѣть, 
издавать крикъ (совете, противъ че¬ 

го — предвѣщать дурное) оогѵпв ос- 
сіпіі, воровъ каркаетъ, 

оооіріо, сёрі, серіит, 8. [оЪ-саріо] на¬ 
чинать, о. ге&паге; о. та#івігаішп, 
вступить въ должность. 

оооІрШат, іі, и оссТраЦ рііів, ». [оЪ- 
сариі] задъ головы, затылокъ, 

оооівіо, бпів, /. [оссІЛо] 1) убіеніе, 
уморщвленіе; 2) = оссіЛіо, избіеніе, 
совершенное уничтоженіе, оссівіопе 
оссіаеге соріав, уничтожать все вой¬ 
ско. 

оооівия, рагіср. см. оссІЛо. 
оооіййо, ві, вит, 8. [оЬ-сІашіо] запи¬ 

рать, замыкать, іаЪегпав, оѳііиш. 
оооо, 1. боронить. 
оо-ойЪо, Ъиі, Ъіішп, 1. лежать, по¬ 

коиться. 
оооиіоо, 1. [оЪ-са1со] топтать, 
ооойіо, Іиі, Ниш, 8. скрывать; ем. ос- 

спііив. 
оооиІШіо, бпів, /. [оссиііо] скрыва¬ 
ніе, утаиваніе. 

оооиііаіог, бгів, т. [оссиііо] скрываю¬ 
щій — скрыватель, утайщикъ, 

оооиііе, а4ѵ. [оссиііив] скрытно, тайно, 
оооиііо, 1. [оссиіо] скрывать, утаи¬ 

вать. 
оооиЩів, рагіср. и. оссиіо; 2) аф. 

скрытый, тайный, гее, шаішп, Іосшц 
ЬаЪеге аІщиіЛ оссиііит, скрывать что 
отъ другихъ, содержать что въ тай¬ 
нѣ; ех (іп) оссиііо, рег осси11ит=оА>. 
втайнѣ; вйЬеі. осспііа, бгат, п. по¬ 
таенныя мѣста или тайны; Ъ) скрыт¬ 
ный, неоткровенный, Ьото авіиіиа еі 
о.; с) = скрывающійся, осспШ іііп- 
Липі, втайнѣ насмѣхаются; поп ос- 
сиііі іЛ іегипі, они не скрываютъ 
этого отъ другихъ; оссиііив оЛіі, воег- 
д& скрывающій ненависть. 

ооошпЬо, сйЪиі, сиЬііиш, 8. ГоЪ сиЬо] 
падать, опускаться; отт. а) о. шог- 
іет ши топе и (роёі.) о. тогіі, песі, 
умереть; часто оссптЬеге (аЬеоі.) =* 
пасть, умереть; Ь) заходить, воі о. 

ооспраііо, бпів, /. [оссиро] 1) занятіе— 
завладѣніе, іогі, іосі; 2) занятіе — 
дѣло, ітреЛііив т&хітів оссараііопі- 
Ъпв; о. геі аіісщив, занятіе чѣмъ-и.; 
аисирагі осспраііоиеш аііефив, выжи¬ 
дать время, въ которое кто занятъ; 
В) іегт. I. въ ритор, предупрежденіе 
возраженій противника, 

оосираітш, рагіср. %л. оссиро; 2) оф’. 
занятый, Ьото о. іп ге аі^иа, 8. 
чѣмъ-н. 

оссиро, 1. [оЬ-саріо] 1) занимать, 1о- 
епт, топіет; о. игЬет аеЛШсіів, за¬ 
строить г.; ігор. о. ресопіат, помѣ¬ 
стить д.; о. ресипіат Іепоте, пустить 
д. въ ростъ; 2) за-овладѣть, о. игЬет, 
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гедошт, іугаппідет; ігор. тога осей- 
раѵіі еит, смерть постигла, сразила 
его; Ь) нападать, аіциет ^Іадіо, на 
кого съ мечемъ; ігор. іітог о. ехегсі- 
ішп; роёі. о. аіциет атріехи, обнять 
кого; 8) = опереживать, о. гаіев, аіі- 
дпеш ееіегііаіе; Ь) предупреждать, 
приступать прежде, начинать рань¬ 
ше, скорѣе, оссирапі Ьеііит Гасеге. 

оооигго, сиггі (сисиггі), сигашп, 3. 1) 
бѣжать навстрѣчу — идти, ѣхать на 
встрѣчу, аіісиі; вегіраі еі, иі тіЪі Не- 
гасіеат оссшгегеЦ о. ЬовііЬив; ігор. 
о. аіісиі, о. огаііоиі аііецдия, отвѣчать 
на рѣчь, возражать кому; оссиггііиг 
аЪ іііів, они возражаютъ; о. пе#оііів, 
приняться за дѣла; Ь) противодѣй¬ 
ствовать, сопаіііія аіісіцив; отт. — 
предупреждать, устранять или по¬ 
соблять: о. таіо, тогЬо, иігідие геі; 
с] = примѣняться, аѵагіііае, варіеп- 
пае аіісидив; 2) попадаться, предста¬ 
вляться, аіісиі оЬуіапц аіщиіб оссиггіі 
осиіів; В) приходить (къ кону, къ че¬ 
ку) о. аідпіа, къ знаменамъ, очутить¬ 
ся у знаменъ; о. ргоеііо, сопсіііо или 
ад сопсШшв; ігор. о. апішо, ад апі- 
тшп, іп тепіет или (аЬвЫ.) о., при¬ 
ходить на мысль, на умъ. 

оооигваііо, Опія,/, [оссигво] встрѣча- 
ніе, встрѣча—съ привѣтствіемъ, по¬ 
здравленіемъ. 

осопгво, 1. [осспгго] 1) бѣжать, идти 
на встрѣчу, особл. наступать, напа¬ 
дать, ЪовііЪиа; ігор. противиться; 2) 
прибѣгать, рогіія, къ в. 

оооогвш, ия, т. [осспгго] встрѣча, 
столкновеніе. 

Ооѳ&пііІв, ідів, /. дочь Океана. 
ООв&хшв, і, т. океанъ; аф. таге осеа- 
ппт = осеапив. 

ОсеШіин, аф. [осѳііив] имѣющій ма¬ 
ленькіе глаза, съ маленькими гла¬ 
зами. 

ООѲІІшц і, т. [йетіп. отъ оспіив] гла¬ 
зокъ; ігор. краса, радость. 

ОСІОГ, осіввітив, аф. сотр. и вир. бо¬ 
лѣе скорый, быстрѣе, быстрѣйшій. 

ООІив, осіззіше, шіо. сотр. и вир. ско¬ 
рѣе, раньше. 

оогеа, ае, /. наколѣнникъ, набедрен¬ 
никъ; отт. осгеКіод, аф. въ набе¬ 
дренникахъ. 

оогѳвіин, см. оогеа. 
Оогіойіит, і, п. городъ въ Умбріи; 

отт. Осгіоиіаітв, аф. и -Іапі, бгит, 
т. жители г. О. 

ооіарЪогов, см. осіорЬогон. 
ооіаѵапі, б гит, т. [осіаѵив] солдаты 

осьмаго легіона. 
Ооіатіиа, родовое нмя; изъ этого р. 

заиѣч. а) Магсов О. противникъ Тнв. 

Гракха; Ь) Спешив (X приверженецъ 
Суллы; с) Садиа О. супругъ Атцін, 
племянницы Цезаря; у этого О. былъ 
сынъ Садия О., котораго усыновилъ 
Цезарь: С. Лиііив Саеѳаг Ооі&ѵіапав, 
впослѣдствіи иипѳраторъ Августъ, 

ооі&ѵия, аф. пит. огй. [осіо] восьмой; 
осіаѵшп = аЛѵ. въ восьмой разъ: 
вйЬві. осіата, ае, /. = а) (вс. Ьога) 
восьмой часъ; Ь) (вс. рагя) восьмая 
часть. 

ооіаттшівошша, аф. пит. отй. восем¬ 
надцатый. 

ооііѳи, адл. пит. [осіо] восемь разъ, 
осііпвёпі и ооііп&ѳпіѳпі, ае, а, оф. 
пит. Дівіг. по восмисотъ. 

ооііпвѳпіеаітщц оф. пит. огй. вось¬ 
мисотый. 

ООІІп#епіі, ае, а, оф. пит. сагй. во¬ 
семьсотъ. 

ооііпдопііѳв, аде. пит. восемьсотъ 
разъ. 

оегіі-рѳв, бдіз, оф. восьминогій, 
осіо, оф. пит. сагд. восемь. 
ОоідЪег, Ьгіа, е, оф. октябрскій, са- 

Іепдае: вйЬві. ОсіоЪег, Ьпв, т. (вс. 
шеішв) Октябрь мѣсяцъ. 

ооіо&еп&гІав, оф. [осіо^іліа] изъ 
восьмидесяти состоящій, содержащій 
въ себѣ восемьдесятъ; Ьото о., вось- 
иидесятилѣтній. 

роіовѳпі, ае, а, оф. пит. Лівіг. [осіо- 
$іпіа] по восьмидесяти, 

ооіовѳвіпшв, оф. пит. оЫ. [осіо^іпіа] 
осьмвдесятый. 

ооіо^іев, еде. пит. [осіо^шіа] восемь¬ 
десятъ разъ. 

ООІО&ІПІ&, оф. пит. саЫ. восемьде¬ 
сятъ. 

ООіодй&ів, е, оф. [осіо-ди&ит] 1) въ 
восемь лошадей запряженный; 2) 
восьмеричный; осіодидев ігіЪипі тііі- 
іит = осіо і. т. 

осіоп&гіав, аф. [осіо] ИЗЪ восьми со¬ 
стоящій, осьмеричный. 

ооібпі, аф. пит. д>І8Іг. [осіо] по восьми. 
осіорЬбгов, оп, аф. несомый восемью 

человѣками; отт. вйЬві. осіорЬогоп, 
і, п = Іесііса осіорЬ. 

осіирііо&іия, аф. [осіо-ріісо] умно¬ 
женный на восемь, 

ооійріив, аф. осьммкратныЙ. 
ооіазвів, ія, т. [осіо- ая] восемь ассовъ. 
ооиі&ішц аф. [осиіиз] 1) имѣющій гла¬ 

за, зрящій; іеаііа о , свидѣтель — оче¬ 
видецъ; 2) равв. видимый, видный, 
Іо сие. 

оейіив, і, т. 1) глазъ, осиіогош Іитіпа 
= глаза, зрѣніе; афіеегв (сопѵѳгіеге) 
осиіов аб (іп) гет аІЦиат, обратить, 
устремить взоръ на что-н.; осиіов бв- 
діееге, отвратить вз.; осиіов детіііеге. 
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потупить паза; апіе осиіоя, ід (виЪ) 
осиіів, на глазахъ, на виду; ігор. а<1- 
^сеге осиіов геі аіісиі, пожелать чего; 
евве іи осиііа аііси^иа или аіісиі, быть 
любнху кѣмъ; вевіаге (Гегге) аіі^иеш 
іи осиііа, очень любить кого; р&всеге 
осиіоа ге аіщиа, наслаждаться зрѣли¬ 
щенъ чего н.: (іао Ші (СогіпіЬав еі 
СагіЬа^о) осиіі огае шагііітае (укра¬ 
шенія); роёі. о. тишіі, солнце; 2) поч¬ 
ка; Ь) глазокъ, кружокъ, глазообраа- 
ное пятно, осиіі раѵопіз, Иртй». 

ОоуггЪбѳ, ев, /. нимфе, дочь Хирона. 
осіѳшп, і, я. зданіе, предназначенное 
для состязанія въ музыкѣ и пѣніи, 
одеонъ. 

ойІ, оАівве, ѵегЪ. йе/есі. ненавидѣть, 
не терпѣть. 

обібвѳ, адл. [осПоѳив] ненавистно, не¬ 
сносно. 

0(і16вив, аф*. 1) достойный ненависти, 
ненавистный, гев, Ъото; 2) против¬ 
ный, досадный, непріятный, оаіовпт 
еві, диосі еіс.; огііовит евве аіісиі, 
быть кому въ тягость, докучать; ога- 
іог о., несносный, скучный о. 

осііиіп, іі, я. 1) ненависть, тепіге іп 
осііит аіістуив, навлечь на себя чью 
ненависть; евае аіісиі одіо (&»$.), іп 
одіо и ЬаЪеге о<1іит, быть ненавиди¬ 
мымъ; ЬаЪеге осііит геі аіісіцив, не¬ 
навидѣть что; о<1іо ѵѳаіго, изъ нена¬ 
висти къ вамъ; осішт еві тіЬі сит 
Шо = мы враги; 2) нерасположеніе, 
неудовольствіе, о<Ііо еі вігерііи вепа- 
іив соасіив регогагѳ; 3) = несносное 
поведеніе, обращеніе, ^ио<1 егаі оді- 
иті циае аирегЬіа! 

0(Іог, огів, т. 1) запахъ; ріиг. оЙогев, 
душистыя травы, ароматическія ма¬ 
сла, духи; Ь) ігор. предчувствіе или 
слабый признакъ, (іісіаіигае, игЬапі- 
іаіів; 2) паръ, дымъ, о. аіег. 

осіогаііо, Спіа,/ [ойогог] нюханіе; обо¬ 
няніе. 

1. осіогаігив, рагіср. %л. оДогог. 
2. ойог&іив, ив, т. [о(Іогог] 1) обоняніе; 

2) запахъ. 
8. оіогаіив, аф*. [о<1ого] душистый, 

благовонный. 
ОСІогіГѳг, ёга, ёгит, аф*. [обог Гего] 1) 
производящій благовонныя растенія; 
2) пахучій, душистый. 

осіого, 1. [осіог] роёі. пахучимъ дѣлать, 
благовоніемъ наполнять. 

ойбгог, 1. йероп. 1) нюхать; роёі. чу¬ 
ять; 2) ігор. пронюхивать — вывѣ¬ 
дывать, ресипіат, ^иі<^ Іаіигит віі, 
отпіа; Ъ) домогаться, ігіитѵігаіит; 
с) поверхностно узнавать, озн&комли- 
ваться, о. рЬіІоѳорЬіаш. 

оббгия, аф. [о<іог] 1) пахучій, души¬ 

стый, благовонный; 2) роёі. чуткій, 
о<іога ѵів саппт, чутье с. 

оАоѳ, бгіа, т. = о<іог. 
Осіхуиаѳ, йгит, т. племя во Ѳракіи; 

отт._ Осігувіия, оф. и зиЪзі. Обгу- 
віі, о гит, т. роёі. ѳракійцы. 

Ойуввѳаѳ рогіив, мысъ на южномъ 
бер. Сициліи. 

Оеа, ае, /. городъ въ Африкѣ, ныж. 
Триполи; отт. Оеепвів, е, аф*. я 
шиЬві. Оеепвѳв, іат, т. жители г. Э. 

Оеа&гив, і, т. царь ѳракійскій, отецъ 
Орфея; отт. Оѳа^гіив, аф*. роёі. = 
ѳракійскій. 

ОѳЪ&Па, ае, /. роёі. = Тагепішп, го¬ 
родъ, основанный спартанцами, си. 
ОѳЬаІив. 

ОоЪЫив, і, т. царь спартанскій, отецъ 
Тиндара, дѣдъ Елены, Кастора ■ 
Поллукса; отт. 1) ОѳЪ&Шев, ае, ж. 
потомокъ 9., роёі. = спартанецъ; 2) 
ОѳЬ&Іів, йіів, /. происходящая отъ 
9. (путрЬа ОеЬ. = Ыеіепе), роёі. = 
спартанская или сабинская (вслѣд¬ 
ствіе преданія о происхожденіи са- 
биицевъ отъ спартанцевъ); 8) ОѳЫЬ- 
Пив, оф*. роёі. спартанскій или са¬ 
бинскій. 

ОеоЬ&Ііа, ае, /. городъ на о-вѣ Эвбеѣ; 
отт. ОеоЪёШѳ, І<1ів, /. женщина игъ 
г. Э. 

Оеоіёйв» еі, т. отецъ АмФІарая; ожж. 
Оѳоіісіѳв, ае, т. сынъ Э. 

оѳоопбтіа, ае, /. хозяйство; ігор. 
распредѣленіе частей, расположеніе 
рѣчи. 

оѳеопотіошц оф*. 1) хозяйственный; 
отт. 8иЬві. оесопотісиа, і, т. (ас. Іі- 
Ьег) сочиненіе Ксенофонта о хозяй¬ 
ствѣ; 2) ігор. къ распредѣленію ча¬ 
стей, къ расположенію рѣчи относя¬ 
щійся. 

Оѳбірии, і, и Мів, т. царь енвансхій, 
сынъ Лаія и Іокасты, отецъ Этеокла 
и Поленика, И смены я Антигоны; 
отт. ОѳсіІродібпІив, аф*. Эдмаовъ. 

Оѳпбйв, еі, и еов, т. царь калидонскій, 
отецъ Мелеагра и Деянвры; отт. а) 
Оѳпѳіав и Оепѳав, аф. 8) Оепѳів, 
1(1 ів, /. дочь 9.; с) Оѳпібѳа, ае, ж. 
потомокъ 9. особл. Діомедъ, внукъ 9. 

Оѳпотаив, і, т. царь въ 9лвдѣ и Пи¬ 
зѣ, отецъ Ипподаміи, тесть Пелопса. 

Оѳпбпѳ, ев, /. Фригійская нимфе. 

оѳпорЬбгит, і, п. винный сосудъ. 
Оѳпбріа, ае, /. древн. названіе о-ва 

9гины. 
Оепбріоп, $пІ8, т. царь на о-вѣ Хіо¬ 

сѣ, отецъ Меропы. 
Оѳпоігіа, ае, / древнее названіе юго- 

восточн. частя Италія; ожж. Оепо- 
Ігіив и Оѳпоігив, аф.=*талійскій. 
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оегігия, і, т. оводъ, 
оевуршп, і, п. овечій потъ (космети¬ 

ческое средство). 
Оеісц ае? или Оѳіѳ, ев, /. гора въ Ѳес¬ 

саліи, на которой сжегъ себя Герку¬ 
лесъ на кострѣ, отт. Оѳіаѳив, аа#. 
(роН. = оессаліЙскій) и яиЬві. =* Гер¬ 
кулесъ. 

оШц ае, /• 1) кусокъ, кусочекъ; 2) ко¬ 
мокъ. 

оЛёп<1а, ді, вот, 8.1. Ъгст*. 1) ударятъ, 
гехп аіідиат ад аіідпід, чѣмъ обо что, 
о. всиіпт, ударятъ о щитъ; о. редею, 
ушибить и.; п&уів овГепдіі всориіош 
(іп всороіів) и (вЬв.) паѵів оЯепдіЦ к. 
наткнулся на камень, попалъ на мель; 
2) ігор. находить, встрѣчать, аНдпеш 
іаіет, ітрагаішп; опепвав ідгіипй, 
случайно встрѣтившійся; Ь) обижать, 
оскорблять, аіідиет, апіпшт аііси^пв; 
о. ѳхіяіітаііопет (репутацію) аііс^пв, 
= повредить кому въ общемъ мнѣ¬ 
ніи; рнш. оЯГепді, чувствовать себя 
обиженнымъ, обижаться; ем. ойепвпв; 
П тіг. ударяться, ушибаться, аіісиі 
теі, іп ге аіідиа, обо что; ігор. 1) пре¬ 
терпѣвать пораженіе, испытывать 
несчастіе, не имѣть усаѣха, о. еі іег- 
г& еі шагі; паѵеа іп гедеипдо оЯепде- 

• гипЦ дитип тиііі ѵігі і’огіев оЯевде- 
гіпі; о. араб іидісев = проиграть дѣ¬ 
ло, тяжбу; 2) ошибаться, погрѣшать, 
Іп ге аіідиа или аіідиід, въ чемъ и.; 
педиѳ іп ео воішп ойепдегаі диод еіс.; 
еі чиід оЯГепдегіІ; 8; возбуждать не¬ 
удовольствіе, не нравиться, дишп соп- 
виіагѳ пошел оЯепдегеЦ о. іп ге аіі- 
диа арид рІеЬет; длит піЬіІ аііид о.; 
4) быть недовольнымъ, іп аіідпо, 
кѣмъ; о. аіідпід іп аіідпо, находятъ 
въ комъ что-либо достойное порица¬ 
нія: зі іп те аіідиід оіГепдівІів. 

ОІГѳпва, ае,/. [оЯеодо] удареніе, ударъ; 
ігор. а) немилость, ненависть, іи ша- 
^па ойепва вит арид Ротре^ит; Ь) 
обида, оскорбленіе. 

оЯ’ѳпиаіІо, бпі), /. [ойепво] удареніе 
(обо что); ігор. погрѣшеніѳ. 

оЯЪпяіо, бпів, /. [оЗепдо] 1) натыка¬ 
ніе, удареніе, ушибъ, редіа; 2) чаще 
ігор. а) недугъ, болѣвнь, о. согрогів; 
о. #гауів; Ь) обида, оскорбленіе, віпе 
еуп8 оЯепаіопе апіші; с) непріятность, 
неудовольствіе, досада, негодованіе, 
оЯепвіопею ѵііаге; оЯепвіопі евзе, 
ойепаіопет ЬаЬеге (тотеге), возбу¬ 
дить неудовольствіе, негодованіе; іп 
ойёпвіопет аіісіуив іпсиггеге, навлечь 
на себя чье негодованіе, впасть у ко¬ 
го въ немилость; о. дісіогиш, неудо¬ 
вольствіе вслѣдствіе сказаннаго; Д) 
неудача, несчастіе, оЯГепяіопв регто- 

Іив; іітеге ойепвіопет; о. ЪеШ, пора¬ 
женіе; е) погрѣшеніе, ошибка, іиді- 
сіогит. 

оЙ*ѳпвішісй1а, ае,/. [<Ьш. отъ оЯеп- 
віо] обида, неудовольствіе. 

оЯѳпво, 1. [оЯепдо] 1) ігапа. ударять, 
о. сариі, удариться головою; 2) іпіг. 
останавливаться, запинаться. 

ОІГѳпвив, рагіср. гл. оЯепдо; 2) ад$. 
раздраженный, сердитый, недобро¬ 
желательный, апітпв аііепаіав еі о.; 
о. аіісиі, раздраженный противъ ко¬ 
го; Ь) асі. возбуждающій неудоволь¬ 
ствіе, негодованіе, противный, не¬ 
пріятный, о. еі іпѵівия аіісиі 

оСГёго, оЬіШі, оЫйІит, оЙРегге {оЪ-Гего) 
1) представлять, аіідаід аіісиі; о. сгі- 
тіпа, пр. обвиненія; о. ве и ой'еггі, 
представляться, показываться, яв¬ 
ляться: оіГегІиг оссавіо; оЯегіпг геіі- 
#іо, шеіив, возникаетъ недоумѣніе, 
находитъ страхъ; о. ве тепіепііЬи8 
или оЬѵіат аіісиі, идти кому навстрѣ¬ 
чу; иногда о. ве = возстать протцвъ; 
всеіегі аіісиі ив; 2) предлагать, расет, 
аіісиі орегат виат; о. ве регісиіо, о. 
тііат іп дівсгітеп, подвергать себя 
опасности, подвергать жизнь свою 
опасности; 3) оказывать—доставлять, 
аіісиі ЪепеЯсіит, аихіііит; о. Іаеіі- 
ііат; Ь) причинять, шогіеш, аіісиі іп- 
Іигіапь 

оГйсіпа, ае, /. [ем. орШсіпа отъ оріГех] 
мастерская, мѣсто изготовленія, аг- 
шогаш; ігор. о. Ывогшп сотшепіагіо- 
гит. 

о&іоіо, &сі, Гесіит, 8. [оЬ Гасіо] 1) 
препятствовать, мѣшать, аіісиі; о. 
іііпегі, загородить дорогу; о. іитіпі- 
Ъив аіісиіив, застѣнить кому свѣтъ, 
загородить видъ; 2) вредить, сошшо- 
дів аіісиіив. 

оГйсіовѳ, адя. [оМсіовив] услужливо, 
предупредительно. 

оГйоіовив, аф. [оШсіит] 1) услужли¬ 
вый, готовый къ услугамъ, пред¬ 
упредительный, Ьото, ѵоіапіав; о. іп 
аіідиет; 2) сообразный съ долгомъ, 
должный, доіог, ІаЬог, ріеіав. 

о&ісішп, іі, п/[оріЯсішп] 1) услуга; 
ргаевіаге о., оказать у.; ѵісіввііидо 
ойісіогит; Ь) услужливость, пред¬ 
упредительность, Ьошо витто оіЯсіо 
ргаедііив, ч. весьма услужлмвый, пред¬ 
упредительный; Іііегае ріепае оГЯсіі, 
весьма обязательное письмо; с) засви¬ 
дѣтельствованіе почтенія — поклонъ, 
визитъ, поздравленіе, оШсіа игЬапа, 
оШсіа рговедиепііиш; виргеша оШсіа, 
послѣдній долгъ (умершему); 2) долгъ, 
обязанность; іасеге (ехведиі, регйсеге) 
оіЯсішп, ваІівГасеге оГЯсіо, исполнить 
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о.; безегеге о., біясебеге аЪ оОДсіо, оІ- 
Зсіо ело бееззе, не исполнить об.; 
евае іи оШсіо, быть вѣрнымъ долгу, 
исполнять обязанности; іп оГйсіо та* 
пеге, оставаться вѣрнымъ обязанно¬ 
сти; сопііпеге іп оШсіо, держать въ 
повиновеніи; Ь) должность, занятіе 
по должности, о. Іе&аііопіа; оШсіа ііі- 
пегів (во время похода); о. шагііішпт, 
морская служба. 

оГ-Пво, йхі, йхит, 8. прибивать, при¬ 
колачивать, вбивать. 

оГОгтаІд адѵ. [оЯігтаіав] упорно. 
оПІгтаіив, рагіср. гл. оШгто; 2) оф. 

твердый, упорный, апіпшв, ѵоіппіаа. 
оШгшо, 1. дѣлать крѣпкимъ, твер¬ 
дымъ; у-вакрѣплять; ігор. о. апішпш, 
ободряться, мужаться; о. ее, твердо 

ебывать, упорствовать; о. Іасеге 
^иіб, непремѣнно хотѣть сдѣлать 

что. 
оЯооо, 1* [оЪ Танеев] задушить, удавить. 
оЯВДа ае,/. [детіп. отъ оЗГа] кусочекъ. 
оГ-Го1&во, Гніві, — 2. сіять, свѣтить на 

встрѣчу, аііеоі. 
оГ-Ашдо, Яібі, Шзшп, 8. 1) лить, сы¬ 
пать передъ, аііепі (геі аіісиі) кѣмъ 
(чѣмъ); ігор. разливать, распростра¬ 
нять, абг оЯппбіІпг поЬів, в. окру¬ 
жаетъ насъ; о. гпЬогеш аіісиі, при¬ 
вести кого въ краску, заставить кого 
краснѣть; о. іеггогет, навести страхъ; 
о. еггогет = ввести въ заблужденіе; 
о. посіеш, затемнять; 2) обливать — 
покрывать; Ігор. оЯитв ратоге, объя¬ 
тый страхомъ; Іисегааѳ Іо теп Іисе 
80ІІЗ 0#апбІІШ* — свѣтъ ОТЪ СВѢЧИ 
при свѣтѣ солвечномъ темнѣетъ. 

0&-&ёго, ^евві, дезішп, 8. предлагать, 
давать. 

ОвУвев, ів или Озузіав, іі, т. осно¬ 
ватель г. Ѳивъ въ Віотіи; отт. О^у- 
віив, оф. роН. = ѳиванскій. 

оЪ, іпіегэ. о! ахъ. 
оЬе, іпигэ. гей! слушай! 
Ойбйв, еі, и еов, т. царь въ Локрвдѣ, 

отецъ Аякса. 
ОІЪіа, ае, /. городъ на о-вѣ Сардиніи; 

отт. ОІЫбпаів, е, оф. 
оіеа, ае, /. 1) оливковое дерево, мас¬ 
личное д.; 2) оливка. 

ОІѳа&Іпѳив, и -дшив, аф\ [оіеа] олив¬ 

ковый , масличный. 
оіеагіив, аде. [оіеа] масличный, масля¬ 
ный, оливковый. 

Оіѳ&гоз, і, /. одинъ изъ Спорадскихъ 
острововъ на Эгейскомъ морѣ. 

ОІѳ&вІѳг, вігі, т. [оіеа] дикая маслина. 
Оібпив, і,/. 1) городъ въ Ахаін; 2) го¬ 
родъ въ Этоліи, Отт. Оібпіив, оф. 
роіі. ~ ахейскій или этолійскій. 

оіѳо, Іиі, — 2. пахнуть, о. Ъепе, таіе; 

о. аІЦиіб, п. чѣмъ н.; піЬіІ о., ничѣмъ 
не пахнуть; ігор. обнаруживать, по¬ 
казывать, о. шаііііат. 

ОІѳшп, і, п. [оіеа] 1) масло оливковое; 
ргоѵегЬ. аббеге о. сатіпо = масломъ 
заливать пожаръ; оіеит ѳі орегат 
регбеге, попусту трудиться; 2) ігор. 
вслѣдствіе натиранія масломъ при 
гимнастическихъ упражненіяхъ = 
гимнастика; ігор. упражненіе. 

ОІ-&СІО, Ібсі, Іасіпт, 3. 1) обонять, 
чувствовать запахъ; ва&асішіте оІГа- 
сеге, имѣть весьма тонкое обоняніе; 
2) ігор. чуять, примѣчать. 

оІГ&оШв, из, т. [оііасіо] обоняніе. 
Оііагоя = Оіе&гов. 
оІМив, аде. [оіео] пахучій; особл. зло¬ 

вонный. 
ОІІт, адѵ. 1) нѣкогда, прежде, въ преж¬ 
нее время, зіе епіт о. Іс^иеЪапіиг; Ь) 
давно, о. пезсіо, ^иіб віі оііит; 2) 
иногда, по временамъ; л сравненіи з 
обыкновенно, иі риегіз оііш бапі сги- 
зіиіа Ыапбі босіогез; 8) когда-нибудь, 
впредь, поп, еі пипс таіе, еі о. егіе 

оШог, бгів, т. [оіиз] зеленщикъ, ого¬ 
родникъ. 

ОІІібгіпп, аде. [оіііог] огородный, овощ- 
ный. 

ОІІТ&, ае, /. 1) оливка; 2) масличное де¬ 
рево, оливковое д.; Ь) = масличная 
вѣтвь. 

ОІІѵѳішп, і, п. [оііта] мѣсто, засаженное 
оливковыми деревьями, олнвная роща. 

оІІтіГѳг, бга, бгиш, оф. [оііта-іего] 
приносящій оливы. 

оНтшп, і, п. роЫ. = оіеит. 
оііа, ае,/. горшокъ, 
оііия, а, ит, дрсен. форма = Ше. 
оіог, бгіа, т. роіі. лебедь, 
оіогіпия, аде. [оіог] лебединый, 
оіив, ёгія, п. зелень, овощи, 
оіиаойішп, і, п. [детіп. отъ оіив] мел¬ 

кая огородная трава. 
Оіутріа, ае, /. равнина въ Элидѣ, 
посвященная Зевесу, со многими хра¬ 
мами; мѣсто празднованія олимпій¬ 
скихъ игръ чрезъ каждые четыре 
года; отт. 1) Оіутріаа, Ібіз, /. 
олимпіада, четырехлѣтіе; роН. = 1и- 
эігпт, пятилѣтіе; 2) Оіутрі&отів, 
Оіутріоив и Оіутріоя, оф*. олим¬ 

пійскій, отт. а) Оіутрішп, іі, в. 
храмъ Зевеса ол.; Ь) Оіутріа, бгиш, 
п. олимпійскія игры; ѵіпсеге Оіутріа, 
остаться побѣдителемъ на Олимп, 

играхъ; согопагі Оіутріа = с. іп 
Оіутрііз; 3) Оіутріопіоѳв, ае, «. 
побѣдитель на олимпій ск. играхъ; 4) 
Оіутаріѳшп, еі, п. храмъ Зевеса ол. 

Оіутріая, Оіутріопіоѳв, ѳіс. см. 
Оіутріа.. 
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ОІутрив, і, т. гора на границѣ Маке* 
доніи и Ѳессаліи; роёі. = небеса. 

ОІупіІішц і, / городъ на полуостровѣ 
Х&лкидикѣ въ Македоніи;отт. Оіуп- 
іЫі, опта, т. жители г. О. 

отавшп, і, п бычачьи кишки. 
отѳгц Іпів, п. 1) знакъ, знаменіе, примѣ* 

та,предзн именованіе, отіде ГаоаІо(бех- 
іго, весипбо) съ счастливымъ предан., 
счастливо; отеп ассіреге, считать 
что счастливымъ предан.; отеп аЬ- 
шіеге, не хотѣть считать что пред- 
анаменованіемъ; ^иоб отѳп йене аѵвг- 
І&і = не даЙ Богъ этого, дай Богъ 
къ лучшему; і весипбо отіпе, иди съ 
Богомъ, счастливый путь; опт. о. = 
желаніе: Саивіа, орііта отіпа, пре¬ 
красныя желанія; 2) роёі. торжествен¬ 
ный обрядъ (сопряженный съ наблю¬ 
деніемъ примѣть) Іосаге ргітів оті- 
піЪив (= пиріііа) сочетать первыхъ 
бракомъ. 

отѳпішп, і, *. жирная перепонка, 
жирная плева. 

отіпог, Б (крон. [отеп] 1) предзнаме¬ 
новывать, предвѣщать, аіісиі аіщиіб; 
шаіе ошіпаіа ѵегЬа, елова предвѣ¬ 
щающія недоброе; 2) предчувство¬ 
вать, п&ѵев теіаі отіпаі&ѳ, ве ѵепіаѳѳ 
еіс. 

отіповив, аф. [отеп] знаменатель¬ 
ный, заключающій въ себѣ предзна¬ 
менованіе; (часто) зловѣщій. 

о-тШо, тіві, тіавит, 8. 1) выпускать 
(мзъ рукъ), ЬаЬепав; отт. — ронять, 
бросать, о. аппа; 2) ігор. упускать, не 
пользоваться, о. оссавіопет, іетрив, 
паѵідаііопет; Ь) оставлять безъ вни¬ 
манія, пренебрегать, Ьовіеш, баіііаш, 
сопзііішп; с) не упоммнать, о. гет, 
аіщает; ф от называться (отъ чего-л.) 
о. врет, ѵоіпріаіев; е) (сит іпрпіііѵо) 
переставать, о. Іидеге, ігаіит евве, 
шігагі. 

отпіГег, Йга, Йпш, оф\ [оптів-іего] 
все носящій, все приносящій. 

отпі-вдшів, оф\ всякій, всяческій. 
отпі-тдАів, и отпітдсіо, аЛс. всѣ¬ 
ми способами, всѣми средствами. 

ОПШІПО, адлз, [отпіа] 1) (при им. чи¬ 
слит.) всего, ^шп^ае отпіоо Гиепші; 
2) совсѣмъ, поп о. Ъаес біхіі; піЬі! о., 
ровно нячего; 8) вообще, бе Ъотіпит 
уедете аиі о. бе апішаііит #епеге 1о- 
дпог; 4) когда слѣдуетъ веб = конеч¬ 
но, безъ сомнѣнія, бапба о. ѳві орега, 
веб еіс. 

отпі-р&гбпв, іів, аф\ все производя¬ 
щій. 

отпі-роіепа, Ііа, аф. всемогущій. 
отпів, е, аф*. 1) всякій, каждый, о. дпае- 

вііо, аеіав; отпі іетрогѳ, во всякое 

время; 2) весь, о. іпвпіа; Ѳаіііа о. 
особл. ріиг. отпев Ьотіпев; ріиг. от- 
піа = все: отпіа Гасеге, дѣлать все, 
все возможное; апіе отпіа, прежде 
всего; ів тіЬі отпіа еѳі, онъ для меня 
все; рег отпіа или (роёі.) отпіа = 
а&ѵ. но всѣкъ отношеніяхъ, совер¬ 
шенно; аііа отпіа (бісеге) совершенно 
противное; отт. іп аііа отпіа іге или 
бівсебеге, утверждать противное, 

. быть совсѣмъ другого мнѣнія, 
отпі-іиѳпа, іів, оф*. всевидящій, 
опші-ѵа&пв, оф. повсюду скитающій¬ 

ся. 
ОтрЬ&Іе, ев, /. царица лидійская, въ 

угожденіе которой Геркулесъ бро¬ 
салъ цалицу и принялся эа веретено, 

оп&дог, и -$гав, і, т. дикій оселъ, ос¬ 
лякъ. 

опоЪѳвтІіев, ае, ж. (вс. тепіоа) вѣ¬ 
теръ, дующій со стороны Онхесма, 
портоваго города въ Эпирѣ. 

ОПѲГ&ГІО0, аф. [опав] грузовой, питіе; 
^шпепіа о., вьючныя животныя; отт. 
виЬві. опегагіа, ае,/. грузовое судно, 
транспортное с. 

опёго, Б [опав] 1) нагружать, навью¬ 
чивать, паѵет,^тепіа; о. тепвав ба- 
ріЬпв, уставить столы множествомъ 
блюдъ; Ь) обременять, отягощать, 
ѵепігет; опегап сіЬо, тіпо, слишкомъ 
много ѣсть, пнть; роёі. о. тешЬга ее- 
роісго = похоронить; о. таппв ^асп- 
Іів, вооружиться метат. копьями; 
ігор. о. ргоѵіпсіат ІгіЪпіо, обложить 
п. значительною податью; 2) ігор. 
осыпать, аіщпет ІапбіЬиа; о. рготів- 
віі, много обѣщать, сулить золотыя 
горы; о. сопіатеіій, опозорить, обез¬ 
честить; о. іп^ипй, сильно обидѣть; 
3) ігор. увеличивать, о. регісиіит, іпо- 
ріат, іоупгіат, сигав, 

опегбзив, аф. [опав] грувкій, тяжелый; 
ігор. тягостный, обременительный, 

опив, бгів, п. 1) бремя, тяжесть, іиггів 
іапіі опегів; о. паѵів, грузъ к.; 2) ігор. 
бремя, тягостная обязанность, тя¬ 
гость; аііетаге о. облегчить —; евзе 
опегі, быть въ тягость; Ь) ріиг. = 
расходы, налоги гии долги, ^гагіога 
опега ів^ап^еге (воз-наложить); опе- 
гіЬпв ргеші, быть обремененнымъ —. 

опивохе, аф*. [опив} 1) нагруженный, 
навьюченный, паѵів о. Ігатепіо; аві- 
пив о. аиго; 2) ігор. полный, а#ег о. 
ргаебй; опивілв ѵиІпегіЪпв, весь по¬ 
крытый ранами. 

опух, усЬіа, т. ониксъ, драгоцѣнный 
камень; ігор. (сдѣланн. изъ оникса) 
сосудъ; банка, баночка для мази, для 
бальзама. 

ораоііаа, Ііів,/. [ораспв] тѣнистость. 
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ораоо, 1. [ораспя] затѣнять, осѣнять, 
ораош, оф* тѣнистый; роёі. ігі#из о., 
прохлада. 

орѳііа, ае, /. [йетіп. отъ орега] не¬ 
большой трудъ, служба, услуга, 

орёга, ае,/. 1) стараніе, трудъ; орегаш 
іп ге аіщиа рооеге (Іосаге, соііосаге, 
сопзшпеге) или орегат геі аіісш ігі- 
Ъиеге (ітрепбеге) и орегат іп гет 
аіциат сопіегге = приложить, упо¬ 
требить стараніе, стараться о чекъ, 
трудиться надъ чѣмъ; орегат ебеге, 
работать, трудиться; орегат Гогіів ѵі- 
гі ебеге, явить себя героемъ; орегат 
баге (ігіЪиеге, паѵаге) геі аіісиі, за¬ 
ниматься чѣмъ; орегат баге, иі (пе) 
еіс. стараться, чтобы (чтобы не) — ; 
орегат баге вегтопі аіісщив, слушать 
чью рѣчь; езі орегае ргеііит, стоитъ 
труда; орегае ргеііит іасеге, дѣлать 
что, стоющее труда; орегае ргеііпт 
ЬаЬеге, получить награду 8& труды; 
бебііА (баій) орегй, съ намѣреніемъ, 
нарочно; орегае баге, служить; оре¬ 
гат баге іопегі, аасііопі = быть, при¬ 
сутствовать на —; 2) = время (сво¬ 
бодное для чего-л.) досугъ, орега ті- 
Ьі езі, мнѣ свободно; орега тіЬі бе- 
еві, у меня нѣтъ времени; езі тіЬі 
орегае, мнѣ удобно; 8) аЬзігасіит рго 
сопсгсіо особл. ріиг. работникъ, по¬ 
денщикъ; Ъ) товарищъ, пособникъ; 
орегае іЪеаігаІез, хлопальщики, 

орегагіш, аф\ [орега] рабочій; зиЪзі. 
•гіав, іі, т. работникъ, поденщикъ, 

орѳгсйішп, і, п. [орегіо] крышка, по¬ 
крышка. 

орѳгІтѳпіит, і, п. = орегсиіит. 
орёгіо, гпі, гіит, 4. 1) покрывать, са- 
риі, аіщиіб ге аіщпа; Ь) закрывать, 
осиіоа; о. озііош, запереть дверь; 2) 
ігор. осыпать, аіщиет сопіптеіііа, 
кого бранью, опозорить кого; Ь) скры¬ 
вать, аіщиіб, Іпсіит. 

орѳгіог, 4. = оррегіог. 
о р его г, 1. сіероп. [орега] работать, тру¬ 
диться, геі аіісиі, надъ чѣмъ; особл. 
о. (засгіа) священнодѣйствовать, при¬ 
носить жертву; о. апрегзііііопіЬаа, от¬ 
правлять суевѣрные обряды. 

Орегоне, аЛѵ. [орегозиз] съ большимъ 
трудомъ, стараніемъ, 

орѳговііав, йііз,/. [орегозиз] дѣятель¬ 
ность, хлопотливость, 

орѳговшц аф\ [орега] 1) многотрудный, 
сопряженный съ большимъ трудомъ, 
требующій большаго усилія, трудный, 
орпа, агіез, саппеп; 2) асі. дѣятельный, 
хлопотливый трудолюбивый, соіоппа; 
Ь) роёі. сильно дѣйствующій, ЪегЪа. 

орегѣив, рагіср. гл. орегіо; 2) оф. скры¬ 
тый, тайный, опт. зиЬзі. орегішп, і, 

п. = а) тайное, сокровенное мѣсто, о. 
Ъооае беае; Ь) тайна, орегіа АроШпія, 
оракулы А. 

орев» ем. орв. 
ОрЫоп, бпіз, т. 1) одинъ изъ товари¬ 
щей Кадма, отт. ОрЫбпІшц оф*. 
роёі. — ѳиванскій; 2) отецъ Аммка; 
отт. ОрЫопІсіев, ае, т. сынъ О. = 
Ашуспз. 

ОрЬійва, ае, / древн. названіе о-ва 
Кипра; отт. ОрЫймішц аф\ = Су- 
ргіаз. 

орІГѳг, ёга, ёгпш, аф*. [орз-іего] по¬ 
дающій помощь. 

оріГех, ісіз, сотт. [орпв-^асіо] 1) ре¬ 
месленникъ, художникъ; 2) изготови¬ 
тель, виновникъ; о. шапбі, творецъ 
міра. 

орШо, бпіз, ш. [оѵіз] овчаръ, пастухъ. 
ОрітІив, родовое ммя; отт. Орітіа- 
пиа, аф. 

оріто, 1. [орітаз] дѣлать жирнымъ, 
тучнымъ. 

оріпшв, аф. [орв] 1) жирный, пита¬ 
тельный, плодородный, а#ег, сашрпа; 
ігор. прибыльный, выгодный, асспва- 
ііо; 2) разе, жирный, дородный, здо¬ 
ровый, Ьоз, ЬаЪііиз согрогіз; ігор. (зг 
ритор.) напыщенный, &ешіз бісііошв, 
8) ігор. богатый, обильвый, прекрас¬ 
ный, орав, веда, огп&тепіа; оріпшя 
ге аіі^иа, богатый чѣмъ-и ; ргаейа о. 
и оріша, бгпт, я. богатая добыча; 
вроііа оріша, доспѣхи, оружіе, отня¬ 
тое у непріятельскаго полководца. 

оріпаЬШв, е, аф. [оріпог] на предпо¬ 
ложеніи основанный, предполагае¬ 
мый — нетвердый, ненадежный. 

орІп&ѢІо, бпіз,/. [оріпог] предположе¬ 
ніе, представленіе; воображеніе. 

оріпаіог, бгіз, т. [оріпог] предпола¬ 
гающій, воображающій, нетвердо 
увѣренный. 

орІпаіив, рагіср. гл. оріпог; 2) аф. 
предполагаемый, воображаемый. 

оріпіо, бпів, /. [оріпог] 1) мнѣніе, пі 
шеа езі (Гегі) о., по моему мнѣнію, 
какъ я думаю; оріпіопе басі, оріпіо- 
пет ЬаЪеге, быть какого-либо мнѣнія, 
думать; пешіпі ѵепіеЬаі іп оріпіопет, 
никому не приходило на мысль; о. 
Ьотіпит бе ге аіщиа, отт. оріпіо = 
общее мнѣніе — репутація: ЬаЪеі 
оріпіопет ѵігіиіів, онъ слыветъ храб¬ 
рымъ; Савзіпз ѵепіі іп еат о., ірвшп 
бпхівзе еіс. о К. стали думать, что 
онъ самъ нт. д.; 2) ожиданіе, о. 1ѳ- 
ЗІошпп; сопіга (ргаеіег) оріпіопет, 
сверхъ чаянія; оріпіопе сіііоя (сеіе- 
гіия) скорѣе нежели ожидали, нежели 
можно было ожидать; 8) представле¬ 
ніе, воображеніе, о. ріоз заере т&ІеЦ 
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фіат гее ірва; о. таіі; оріпіопіе сот- 
тепіа. 

орІпіовав, аф\ [оріпіо] исполненный 
предположеній, догадокъ, 

ортог, 1. Лероѣ. полагать, предпола¬ 
гать. 

орірагв, аЛѵ. [орірагое] прекрасно, ве¬ 
ликолѣпно, отлично. 

орІр&гов, оф. [ореа] прекрасный, ве¬ 
ликолѣпный, отличный. 

орНйІог, 1. Лероѣ. [орв-іиіі] помогать, 
пособлять. 

орІига, іі, я. маковый сокъ. 
ороЪ&ІватѳІшп, і, я. [ороЬаІаатшп] 
мѣсто, засаженное бальзамными де¬ 
ревьями. 

ороЪаІа&тит, і, я. сокъ бальзамнаго 
дерева, бальзамъ. 

орогіеЪ, іші, 2. ѵетЬ. ітрегв. надобно, 
слѣдуетъ, должно. 

ор-рѳйо,-8. Ргор. ругаться, издѣ¬ 
ваться, аііспі, надъ кѣмъ, 

оррбгіог, регіоа (регііив) а., 4. Лероѣ. 
ждать, ожидать, выжидать, 

ор-рёіо, ііѵі (ііі), Шшп, 8. идти на 
встрѣчу — подвергаться, терпѣть, 
роепав; о. тогіет, идти на оиерть, 
умереть, отт. роИ. орреіеге = уме¬ 
реть. 

оррВД&ши, оф. [оррібшп] 1) город¬ 
ской; еиЪвІ. -Жпі, бгшп, т. жители го¬ 
рода; 2) провинціальный, допив бі- 
сепбі. 

оррісі&ііш, аЛѵ. [оррібшп] по горо¬ 
дамъ. 

оррійо, аЛѵ. весьма, очень, 
орріййішп, і, я. [Летіѣ. отъ оррібит] 

городокъ. 
орріАит, і, п. городъ особл. провиц- 

ціальный, рѣдко = пгЬв (Коша), 
ор-рі^пёто, 1» закладывать, отдавать 

подъ залогъ. 
ор-рііо, 1. загораживать, запруживать, 
ор-ріео, 5ті, бішп, 2» наполнять, 
ор-ріого, 1. плакать (передъ кѣмъ), 
ор-ропо, впі, вііит, 8. ставить передъ 
или противъ, противопоставлять, аіі- 
^шб аііспі геі; о. агшаіоа Ъотіпее 
апіе рогіаз; о. тапшп апіе осиіоа, 
держать руку передъ глазами, рукою 
закрыть гл.; Ігор. а) противопоста¬ 
влять, апсіогііаіет поп тіпогет, пші- 
ііз зесипбіа ргоеііів пппт абѵегвшп; 
Ъ) возражать, о. 8іоісіз, аигатит Ъо- 
ппт еаае еіс.; яиіб орропіа? с) выста¬ 
влять на видъ, о. аііспі Іоппібіпев, 
стращать кого. 

оррогШпе, аЛѵ. [оррогіипиа] удобно; 
кстати. 

орроіѣипіі&н, Жіія, /. [оррогіиппв] 
удобство, благопріятность, выгод¬ 
ность, Іосі; о. іешрогіа, удобное вре¬ 

мя; опт. = а) удобный случай, благо¬ 
пріятное обстоятельство; оррогіппііа- 
іе ^аабат баіА, когда представил¬ 
ся удобный случай; рег оррогіивііа- 
Іев, прн благопріятныхъ обстоятель¬ 
ствахъ; Ь) выгода, ЬаЪеге оррогіпді- 
іаіеа, доставлять выгоды; с) благо¬ 
пріятное свойство, удобное устрой¬ 
ство, апіті, согрогів, тетЬгогпт. 

оррогѣйпив, оф. 1) удобный, благо¬ 
пріятный, Іетрпа, Іоспв; пох оррогіи- 
па егаі егпрііопі; 2) годный, способ¬ 
ный, полезный, Іюто о.; о. а<і гѳт 
аі^пат ши геі аііспі; 3) легко под¬ 
вергающійся, подверженный, оррог- 
іпппа тогЬіа, іцрігіае. 

орровШо, бпіа, /. [орропо] противо¬ 
поставленіе. 

1. орровІШз, рагіср. хл. орропо; 2) оф. 
находящійся передъ (кѣмъ, чѣмъ), 
противоположный, топа о.; о. сопіга 
аіщшб, геі аііспі; Ь) противополож¬ 
ный, протшворѣчащій. 

2. орровііив, ив, т. [орропо] протн- 
п оставленіе. 

орргеазІо, бпія, /. [орргіто] притѣ¬ 
сненіе, угнетеніе. 

орргѳваог, бгів, т. [орргіто] притѣ¬ 
снитель, угнетатель, 

орргомив, рагіср. іл. орргіто. 
орргіто, ргевві, ргеввит, 8. [оЬ-ргето] 
придавитъ, задавить, орргеззпз Іеггй, 
опеге, гпіпЖ; о. сіаадет, потопить 
флотъ; ігор. а) подавить, прекратить, 
положить конецъ (чему), тоіаш, Іп- 
птііит, Ъеііит; о. ідоет, потушить 
огонь; Ь) одолѣть, поразить, уничто¬ 
жить, Огаесіат, МііЬгібаІет, аІЦпет 
^ибісіо, іаіво сгітіпе; орргевзпя боіо- 
ге, теіп; с) нечаянно васгать, застать 
врасплохъ, о. Ьовіев іпсапіов; пох 
Шит орргеввіі, орргеввші Ъеііо; тог» 
епт орргеввіі, смерть неожиданно 
сразила его; ф подавить, превоз¬ 
мочь — скрыть, йоіогет, ігат; с) 1і- 
Іегае орргеввае, непроизнесенныя б. 

ОрргоЬгаііо, опів,/. упреканіе, поно¬ 
шеніе. 

орргоЬгіит, іі, п. [оЪ-ргоЬгпт] 1) 
укоръ — поруганіе, позоръ, Ьос еі 
орргоЬгіо Гиіі, это служило ему 
нъ — ; 2) бранное слово, бісвге, Іоп- 
беге о. 

орридоШо, бпів, /. [орридоо] напа¬ 
деніе, атака, штурмованіе. 

оррибпЙІог, огів, т. [орридоо] напа¬ 
дающій, идущій приступомъ, 

ор-ри&по, 1. нападать, атаковать, 
штурмовать, Масебопіат, савіга, пг- 
Ъет; ігор. о. аіщиет росший, пы¬ 
таться подкупить кого. 

(орв), орів, /. (пот. и Лаі. еіпд. не 
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встріьч.) 1) віпд. а) власть, сала, отпі 
оре, всѣми силами; роёі. поп орів еві 
позігае, не въ нашеІ власти; Ь) по¬ 
мощь, 8Іпѳ оре іиа; орет Гегге аіісиі, 
помогать кому; 2) ріиг. а) средства, 
богатство, орев іепиев; оріЪия ѵаіеге; 
б) силы, войска, гезіів оріЪпв ргаеевве, 
быть начальникомъ дарск. в.; іапіаа 
орев рговігаѵіі; с) власть, значеніе, 
могущество, орев раігіав ап доге; орев 
Ьасебаетопіогшп сопсиввіі. 

Орв, Орів, /. богиня земли, б. плодо¬ 
родія, изобилія; отт. = КЬеа или Су- 
Ъеіе. 

орвопаіог, бгів, т. [орвопо] покуп¬ 
щикъ съѣстныхъ припасовъ, 

орвбпішп, іі, п. съѣстное, съѣстные 
припасы (мясо, рыба я проч., кромѣ 
хлѣба). 

орвопо, 1» и -ног, 1. йероп. закупать 
съѣстные припасы; см. ораошпт. 

орі&ЪШв, е, аф. [оріо] желательный, 
желаемый. 

орі&ііо, бпів, /. [оріо] желаніе, 
орійіия, рагіср. и. оріо; 2) оф. желан¬ 
ный — пріятный, гшпог; отт. оріаіо 
= аск. по желанію; виЬві. оріаішп, і, 
п. желаніе, ргаеіег о. тепш, противъ 
моего желанія; тіЬі іп оріаіів еві =» 
я желаю. 

оратаи, Ііів, [оріітов] 1) (рѣдко) оф. 
знатнѣйшій; 2) виЬві. оообл. ріиг, 
знатные, аристократы, 

оріітѳ, оріітов, см. Ьѳпѳ, Ъопов. 
орііпѳо, см. оЬііпѳо. 
орііо, бпів, 1) /ет. д. (оріо: собств. 

выборъ, желаніе, отт. =) воля, свобо¬ 
да: орііо віі іиа, твоя воля, можешь 
выбрать что хочешь; аіісиі орііопет 
(Іаге (Гасеге) дать кому волю, предо¬ 
ставить кому выборъ; 2) (Тас.) тазе, 
д. выборный—помощникъ центуріона, 

орііѵив, оф. [оріо] роН. избранный. 
Оріо, 1. 1) набирать, выбирать, Іоспш, 

бисет; 2) желать, аіциіб; оріо Шшп 
тібеге. • 

оріатив = оріітов. 
орішкіо, см. оЬіипйо. 
орйіешц аф. [орев] 1) богатый, Ьото, 

оррібпт; ороіепв ге аііяпа и (рѣдко) 
геі аіісщпв, богатый чѣмъ-н.; ^силь¬ 
ный, значительный, Гасііо, сіѵііав. 

орпіепіег, и ориіепіе, адѵ. [ордіепв, 
ориіепіпв] богато — прекрасно, 

ориіепііа, ае, /. [орпіепв] 1) богатство; 
2) сила, могущество, 

орпіѳпіо, 1. [ороіепіов] обогащать, 
ораіепіия, аф. = ориіепв. 
Ориыіив, см. Орав, піів. 
1. орив, ёгів, п. 1) работа, орав Гасеге, 

работать; въ яз. военн. = а) осадная 
работа или осадная машина, огЬет 

орегіЬпв орридп&ге, сіапбеге; орега 
абтоѵеге; Ъ) шанцекопная работа =» 
укрѣпленіе, ореге савігогат регіесіо; 
2) твореніе, произведеніе искусства, 
статуя, зданіе или сочиненіе; орега 
агііпт, произведенія искусствъ; орега 
<іеі, твор. Б.; 8) дѣло, дѣйствіе, дѣя¬ 
ніе, орега іштогіаііа; еогшд Ьос шшт 
еві о.; о. е$ге#ішп, тетогаЬіІе; 4) 
(рѣдко) трудъ, дѣятельность, стара¬ 
ніе; отт. пішіо ореге = а<іѵ. чрез¬ 
мѣрно, слишкомъ; та&по (тахіто) 
ореге, япапіо ореге, іапіо ореге еж. 
тадпореге, япапіореге, іапіореге. 

2. орав, іпіесі. нужно: поЪів орав еві 
бах или бисе, намъ нуженъ предво¬ 
дитель; ргорегаіо орав еві, нужно 
спѣшить; рѣдко сит депіі. орав еві 
агвепіі, іетрогів. 

Орав, апіів, /. городъ въ ЛокридѢ; 
отт. Оргшііав, аф. и виШ. Орап- 
ііі, бгат, т. жители г. О. 

оравойіат, і, п. [Детіп. отъ орав] не¬ 
большой трудъ, неб. дѣло; неб. про¬ 
изведеніе, сочиненіе. 

ога, аѳ,/. [ов] 1) край, віі гае, сііреі; Ь) 
конецъ, предѣлъ, гедоошв; отт. = 
конецъ каната, причала: огав (патішп) 
гевоіѵеге, ргавсібегв, раввязать, раз¬ 
рубить — ; 2) берегъ (морской) о. Ііа- 
ііае; огЪев іп ога Авіае вііав; В) стра¬ 
на свѣта, страна, земной поясъ; роН. 
Ішпіпів огае, свѣтъ — жизнь; ехіге 
іп огае Ішпінів, родиться. 

огаойіаш, і, п. [ого] 1) оракулъ, про¬ 
рицаніе, нзрѣчевіе; 2) прорицалище. 

ог&гІов, аф. [ога] прибрежный. 
ог&ііо, бпів, /. [ого] 1) рѣчь, Ьаес о., 

эта р., эти слова; огаііопет ЬаЬеге, 
говорить; огаііопів ехрегв, неимѣю¬ 
щій дара слова; оообл. рѣчь, соста¬ 
вленная по правиламъ искусства, р. 
оратора: огаііопет ЬаЬеге, біееге, го¬ 
ворить р., бе ге аіщаа, о чемъ, рго 
аіщпо, за, въ пользу кого-л.; іп аіі- 
циѳт, противъ кого; 2) = образъ, вы¬ 
раженія, слогъ, тоШв езі о. рЬіІово- 
рЬогпт; о. Гогіів, ріасіба; б) даръ сло¬ 
ва, краснорѣчіе, ааіів іп ео іиіі ога¬ 
ііопів; с) проза, еі іп роётаііа еі іп 
огаііопе. 

огаііопойіа, ае, /. [&тт. отъ огаііо] 
небольшая рѣчь. 

огаіог, бгів, т. [ого] 1) ораторъ; 2) = 
посолъ — съ устнымъ порученіемъ, 
или тотъ изъ пословъ, которому по¬ 
ручено говоритъ. 

огаіогіе, оф. [огаіогіпв] по-ораторски, 
краснорѣчиво. 

огаіогіив, аф. [огаіог] ораторскій: 
отт. виЬві. огаіогіа, ае, /. (вс. агв] 
ораторское искусство, краснорѣчіе. 



огаігіх огеаа 885 

огЗДгіх, Ісія, /. [огаіог] 1) говорящая— 
просящая; 2) вс. ап = гЬеіогісе, ри¬ 
торика, ораторское искусство, 

огаігов, ив, т. [ого] прошеніе, просьба, 
(нстрмѵ. только аЫ.) огаіи іио, по 
твоей просьбѣ. 

огЪаііо, бпів, /. [огЪо] лишен іе. 
огЪаіог, бгів, т. [огЪо] лишающій или 
лишившій кого родителей «им дѣтей, 
виновникъ осиротѣвія. 

ОгЫоаІаШи, адо. [огЪісиІиі] кругооб- 
рааный, круглый. 

огЪіойІия, і, т. [йетіп. отъ огЪів] кру¬ 
жокъ. 

ОгЬів, іе, ж. 1) кругъ, іп огЪет Іо^пе- 
ге, кружить, вертѣть; огЪет ейісеге 
(соШ^еге), іп огЪет сопвівіеге, обра¬ 
зовать кругъ, становиться, стать въ 
кружокъ; е^иі1а^е іп огЪет, Ѣздить 
кругомъ; ри$паге іп огѣет, сражать¬ 
ся образуя кругъ «им каре; о. аппииз, 
годовое круговое обращеніе; о. аі^пі- 
іег, зодіакъ; о. Іасіеив, млечный путь; 
огЪев ѣпіепіев, горизонтъ; о. огаііо- 
пів, «им о. ѵегѣогат, періодъ; 5) = 
порядокъ, рег (іп) огЪет, поаорядку, 
поочередв: вепів Ъогія іп огЪет ра- 
япатепші; ітрегіит іп огЪет іЪаЦ 
власть переходила поочередв отъ 
одного къ другому; Ъгор. о. іп гери- 
Ыіса еві сопѵегвив (порядокъ въ го¬ 
сударствѣ, государственное устрой¬ 
ство); 2) кругъ — круглая поверх¬ 
ность, дискъ, о. воіів, Іопае; о. теп- 
вае, круглая столовая доска; роН. ог- 
Ъія = щитъ м глазная луна, главъ; 
Ь) о. Іеггагшп м (рѣдко) о. іеггае, по¬ 
верхность венки — венкой шаръ; 
отт. огЪів (роёі.) = земля, страна: 
огЪів Еопв, востокъ. 

огЬіиц ае,/. [огЪів] колесовииа, слѣдъ 
колеса, колея; путь. 

огЪііаа, Біів,/. [огЪив] 1) осиротѣніе— 
сиротство, бездѣтство; 2) лишеніе, 
потеря, о. геірпЫісае ѵігогит іаііпт. 

огЪо, 1. [огЪив] 1) лишить кого род¬ 
ственника, особл. родителей или дѣ¬ 
тей, о. аіциеш Шіо; 2) = лишить, о. 
аіщиет вепвіЪпв. 

ОгЪдпа,ае,/. [огЪаѳ] богяияосвротѣиія. 
огЪаи, аф. 1) осиротѣлый, Ѣ1іи8 о., си¬ 
рота; раіег о, бездѣтный, лишившій¬ 
ся дѣтей; роН. о. аіісцщв, аЬ аіщио, 
лишившійся кого-н.; 2) лишенный, 
огЪив геЪпз отпіЪпв; рІеЪв о. ІгіЪппія. 

огса, ае,/. бочка. 
огсЬ&в, &1ів, /. родъ оливки. 
огсЪевІта, ае, /. мѣсто въ театрѣ: а) 

у грековъ — гдѣ помѣщался хоръ; 
Ь) у римлянъ — гдѣ сидѣли сенаторы, 
отт. Ъгор. = сенатъ. 

ОгоЬотёпив, і, /. !)• древній городъ 

въ Віотіи; отт. ОгоЬотёпІшц оф. 
м яиЬлі. -теціі, бгпт, т. жители г. 
О.; 2) городъ въ Аркадіи. 

ОГОІХШ8, <иЦ. [огспв] 'къ подземному 
царству относящійся, 

огона, і, т. подземное царство, бетіі- 
Іеге аіщиет огсо; Ьгор. а) богъ подз. 
царства, Плутонъ; Ъ) смерть; роН. 
огсит тог&гі = не умирать, 

огйіп&гіив, аф. [огбо] сообразный съ 
порядкомъ, съ обыкновеніемъ — пра¬ 
вильный, обыкновенный. 

огйІп&Іе, адѵ. [огбіпаіпв] въ порядкѣ, 
правильно. 

огйіпаііш, айо. [огбо] попорядку — 
правильно, какъ слѣдуетъ, 

оічііп&ііо, бпів, /. [огбіпо] 1) распредѣ¬ 
леніе, приведеніе въ порядокъ, устрой¬ 
ство; 2) опредѣленіе, назначеніе, 

огйіпаіог, Згів, т. [огсііпо] приводя¬ 
щій въ порядокъ, распорядитель, 

огйіпаіив, рагіср. и. огбідо; 2) аф\ 
правильный. 

огДІпо, 1. [огбо] 1) приводить въ по¬ 
рядокъ, устроивать; 2) опредѣлять 
назначать. 

огйіог, огвпв 4. йероп. 1) начинать, 
приступать, вегтопеш, біврпіаге; Ь)=г 
начинать говорить, нач. разсказы¬ 
вать, описывать, (Іе ге аі^иа; о. Ьеі- 
Іпт, о. геіі^па; 2) «п$г. начинаться, 
огаііо огва еві; 8) рагіср. огза, Згшп, 
п. — о) начало; Ь) роН. слова, рѣчь, 
геіегге о. аіісщпв. 

огсіо, Іпів, т. 1) рядъ; агЪогшп, гето- 
гпт; особл. рядъ скамей въ театрѣ: 
вебеге іп ^иа^ио^бесіт (огбіпіЪив) = 
сидѣть въ мѣстахъ, назначенныхъ 
для всадниковъ — быть всадникомъ; 
въ ял. военн. линія, строй, огбіпев ех- 
ріісаге (развернуть); отт. ог<іо = а) 
отрядъ, огбіпет бисеге = быть цен¬ 
туріономъ; Ь) = должность центу¬ 
ріона, центуріонъ, іпіегіогеа еі впре- 
гіогев огбіпев Іе&іопшп; ргіті огбіпев; 
с) = чинъ, эваніе: ргітогев огбіпев; 
ріег^ие огбіпев геббііі; 2) порядокъ, 
сопвегѵаге, іепеге огбіпет; іп огбіпет 
аббпсеге, гебі$егѳ, привести въ по¬ 
рядокъ; іп огбіпет со#еге аіщпеш, 
усмирить кого, заставить кого пови¬ 
новаться; іп о. совете ее, смириться; 
ех (іп) огбіпѳ или іп (рег) огбіпет 
(тіегго^аге, вепіепііат бісеге) попо¬ 
рядку, поочередв; огбіпе, по порядку, 
какъ слѣдуетъ; ехіга о. = не по- 
обыкновенію, противъ правила — 
необыкновенно^ чрезвычайно; 8) раз¬ 
рядъ — сословіе, о. Ьптіііз; о. всгі- 
Ъагпт; о. ецпевіег, рІеЪцив; огбо ат- 
рііввітив = о. вепаіогіиа. 

огёая, йбів, /. горная ннмФа. 
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Огѳаібв, аѳ, или ів, т. сынъ Агамем¬ 
нона и Клитемнестры, другъ Пил ада; 
отт. Огезійив, оф. 

ОГ#1а, бгшв, п. торжество въ честь 
Вакха, вакханаліи. 

огіоЪаІошп, і, я. мѣдь, особ л. жел¬ 
тая. 

Огіооа, і, /. или -сит, і, п. городъ въ 
Эпирѣ, отт. Опсіиѳ, оф. и ейЬві. Огі- 
сіпі, бгнш, т. жителя г. О. 

огісиіа, аѳ, /. = аигісиіа. 
ОГІепв, Ііз, рагіср. гл. огіог, 2) еиЪві. 

(«с. воі) т. восходящее солнце, отт. 
= востокъ. 

огіѳпШІв, е, аф. [огіепв] восточный. 
ОГІ8ІП&1ІО, бліз, /. [огі$о] словопро- 
из веденіе. 

огідо, ідІ8, /. [огіог] происхожденіе, 
начало, опшшш гегит; опишет 1га- 
Ьеге, бисеге, ЬаЬеге аЬ аіідио, произ¬ 
водить свой родъ, происходить отъ 
— ; аЬ огі$іпе иіііша віігрів Кошапае 
депегаіиз, происходящій отъ весьма 
древней р. Фамиліи; ігор. о. $епІів, ро¬ 
доначальникъ; о. типбі, виновникъ, 

Творецъ м. 
Огіоп, бпіз, т. Оріонъ, созвѣздіе. 
огіог, оПив в., 4. йероп. 1) восходить, 

появляться, воі, віеііа, Іах огііиг; Іисе 
огіа (огіепіе) на разсвѣтѣ, съ разсвѣ¬ 
томъ; 2) подыматься — происходить, 
начинаться, сіашог огііиг; тепіив, Іет- 
ревіав о.; о. ге аіциа, начинаться 
съ чего-н.; Ь) происходить — родить¬ 
ся, о. а Ѳегтапіа; Китае леров, йНД 
огіиа, родившійся отъ дочери; ігор. 
Ьошо а ее огіия = самъ собою возвы¬ 

сившійся — Ьошо поѵия. 
ОгііЬуіа, ае, /. дочь Эрехтея, царя 

аѳинскаго; 2) царица амазонокъ. 
огішкіив, оф. [огіог] происходящій, 
аЪаІщио. 

огпатѳпіит, і, п. [ото] 1) пригото¬ 
вленіе, снарядъ, вооруженіе — все 
необходимое (для чего-н.), соріае еі 
огпатепіа Ьеііі; огиатепіа сІерЬап- 
Іотт; огпатепіа рориіі К., военные 
снаряды, припасы р. н.; 2) (чаще) 
украшеніе, стіаііз, аепесіиііа, біселбі 
(рѣчи); Ь) отличіе, почесть, оглашен¬ 
ие аіциѳт аГйсеге. 

огп&іѳ, айѵ. [огпаіия] нарядно, краси¬ 
во, изящно. 

отаігіх, Ісів, /. [ото] наряжательнж- 
ца, уборщица. 

1* от&іии, рагіср. гл. ото; 2) оф. сна- 
ряженный; снабженный, отаіівзітив 
еі рагаііввшшв оптіѣив геЬоз; ѳдпив, 
ѳІерЬапІив о., снабженный всѣмъ 
необходимымъ; Ь) украшенный, кра¬ 
сивый, изящный, огаііо, гепта; с) 
прекрасный, отличный (<особл. вирсгі.) 

Ьошо о. іп бісепбо, абоіевселв огпа- 
1І88ШШ8. 

2. огпаіив, ив, т. [ото] 1) то, чѣмъ 
кто снабженъ — вооруженіе, одеж¬ 
да, нарядъ, о. тііііагіа, ге^рив; о. ециі 
сбруя; 2) украшеніе, рогіаглт, ѵегЬо- 
гпт; аЯегге отаішп геі аііспі, укра¬ 
шать ЧТО-И. 

ото, 1. 1) снабжать всѣмъ необходи¬ 
мымъ, снаряжать, ехегсііит, сіаавет, 
лаѵет; о. агтів, вооружить; о. рго- 
ѵіпсіат = послать въ провинцію на¬ 
чальника, войско, деньги; 2) укра¬ 
шать, Ііаііаш, огаііопеш; ігор. а) хва¬ 
лить, превозносить, веііііопеа, аіцпіб 
ѵегЬіа, ІаибіЪиз; Ъ) честить, чтмть, 
е^геввиш аіісцщв г^иепіій, аіщиет 
ЪепеЯсіів. 

огпиа, і,/. ясенецъ. 
ОГО, 1. [оа] 1) говорить, аіщиіб; о. 1і- 

Іет, саиват, изложить тяжбу, защи¬ 
щать дѣло; 2) просить, о. аахШпщ; 
о. аіщиет аіщиіб, п. кого о ченъ; о. 
аі^иет, аі (пе) аЪеаІ. 

Огопіѳа, іё или ае, т. рѣка въ Сиріи; 
отт. ОгопіЗив, оф. роёі. — сирійскій. 

ОгрЬбйи, еі и еов, т. древній греческій 
поэтъ; по преданію — сынъ Апол¬ 
лона и музы Калліопы; отт. ОгрЬбоз, 
и ОгрЬісия, оф. 

ОГ8&, бгит, п. см. огбіог. 
огишц раліср. и. огбіог. 
ОГ8ШЦ ив, т. [огбіог] начинаніе — пред¬ 

пріятіе. 
Огіопа, ае,/. городъ въ средней Ита¬ 

ліи, въ области Фреитаногь. 
огіив, рагіср. гл. огіог. 
огіов, на, т. [огіог] 1) восхожденіе, 
восходъ, аоіів; Ь) = востокъ, аЪ о. аа 
оссават; 2) происхожденіе, начало, 
ѵепіі, дигів, ІгіЬапісіае роіевіаіін; Ь) 
происхожденіе, рожденіе, риегогшл; 
бисеге о. аЪ аіщио, происходить отъ 
кого. 

Огіу^іа, ае, /. 1) островъ, составляю¬ 
щій часть города Сиракузъ; 2) древ¬ 
нее названіе о-ва Делоса; отт. Ог- 

оф. 
1. 08, 0ГІ8, п. 1) ротъ; еаае іл оге (Ьо- 
тіпит) быть предметомъ общаго раз-а 
говора; тепіге іп ога ѵи]$і (Ьопйпшп)" 
сдѣлаться предметомъ общаго рааго- 
вора; ЬаЬеге аіиіиіб іл оге, имѣть что 
на языкѣ, часто говорить о чемъ; 
Ш20 оге, въ одинъ голосъ, единоглас¬ 
но; Ъ) роёі. рѣчь; біасогбіа ога, несо¬ 
гласныя рѣчи; о. Ріпбагі, поэзія 
с) отверстіе; ов Яптілів, устье или 
источникъ, начало р.; 08 рогіоа, вре- 
со8, входъ въ — ; 2) лицо, ргаеЬеге ов 
аб сопіитеііат,* подвергнуться личной 
обидѣ; іл оге аНссуив, въ виду, на гла- 
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вагъ — ; 08 тоШя = скромность; ов 
богшп «мѣдный лобъ» отт. ов — 
дерзость, бевстыдство: ов Ас&бетіае; 
ві Арріі ов ЪаЪегещ; повіів ов Ьотінів; 
Ъ) — голова, ов (уогдошв; с) клювъ; 
роё&. носъ корабельный. 

2. ов, 088І8, л. кость; ід оввіЪпв, въ 
костяхъ, внутри; ігор. худоба, су¬ 
хость. 

Овса, ае, /. городъ въ Испанія въ ньш. 
Арраговіи; отт. Овсепвів, в, аф. и 
$иШ. Овсепвев, іпш, т. жители г. О. 

080ѲГЦ Іаів, я. птица, по крику которой 
предсказывали будущее. 

Овсепвев, см. Овса. 
Овоі, бгпш, т. древнее племя въ Кам¬ 
паніи; отт. Овсив, оф. 

ОвоШшп, і, ». [ов, огів] Фигурка, особл. 
маленькое изображеніе Вакха 

овоііапіѳг, ада. [овсііо] зѣвая, сонли¬ 
во — вяло, равнодушно, 

овоіі&ііо, 5пі0т/. [овсііо] зѣваніе; ігор. 
сонливость, вялость, 

овоііо, и дероп. -ог, 1. зѣвать; ігор. 
быть вялымъ, равнодушнымъ, невни¬ 
мательнымъ. 

овои1&Ъип<1ав, аф. [овсиіог] нѣсколь¬ 
ко разъ принимающійся цѣловать, 
цѣлующій. 

овопіаііо, бпів, /. [овспіог] цѣлованіе, 
овойіог, 1* дероп. [овсаіию] цѣловать, 

аіщиет; оасиіапіиг іпіег ее, ц. другъ 
друга; ігоу. нѣжно любить, высоко 
цѣнить, всіепііат ]пгів. 

Овсйіит, і, я. [детіп. отъ ов, огів] 1) 
ротикъ; 2) поцѣлуй, о. б^егв (^ип^еге, 
<1&ге) поцѣловать. 

Овопв, аф. см. Овоѣ 
Овігія, іа и Ібів, т. главное божество 
въ Египтѣ, супругъ Изиды. 

Овог, бгів, т. [обі] ненавидящій, нена¬ 
вистникъ. 

Овен, ае, т. гора въ Ѳессаліи; отт. Оз- 
ваеиа, аф. 

омѳия, аф. [ов, оввів] костяной, 
оввіойіит, 1, я. [детіп. отъ ов, оввів] 
косточка. 

оваі-Ггі&ив, і, т. и -$а, ае, /. [ов, ов- 
вів-Ггапдо] костоломъ, орелъ*ягнят¬ 
никъ. 

Овіешіо, <іі, вит (Іит), 8. [оЪв-Іепбо] 
показывать, аіщиіб аіісиі; ігор. а) 
поставлять на видъ: о. оррп^паііо- 
пет, Ьеііпт, грозить (взять) присту¬ 
помъ, угрожать войною; о. шатія, 
обѣщать подарокъ, о. теіат, указы¬ 
вать на то, чего должно бояться — 
наводить страхъ; о. »рет, обнадежи¬ 
вать; Ь) обнаруживать, теішп, іпбі- 
еіа всеіегія, вепіепііат впаго; с) гово¬ 
рить, объявлять, оаіепбіі, диіб сохш¬ 
ій яіЦ овіепбіЦ ее ргоЫЫіигшп евве. 

овіепіаііо, опія, /. [овіепіо] 1) пока¬ 
зываніе, обнаруженіе, ваеѵіііае; 2) 
выставленіе на показъ, хвастовство, 
геі аНсфиа; б) хвастливое обѣщаніе, 
оаіепіаііопев (пае; с) наружный, лож¬ 
ный видъ, притворство, Ьото ѵегііаіе 
поп овіепіаііопе рорпіагів; овіепіаііо- 
пів саива, для вида. 

овіепіаіог, бгів, т. [овіепіо] выста¬ 
вляющій на показъ — хвастунъ; о. 
Гасіогиш, хвастающій своими подви¬ 
гами. 

овіепіо, 1. [овіепбо] 1) доказывать, 
аі^иіб; Ь) подставлять, ^и^иіа виа 
Сіснііо; 2) ігор. выставлять на показъ, 
хвастать, ссылаться на —, о. сісаігі- 
сев впав, аппа саріа, ргпбепііат, аіі- 
дпеш; Ь) поставлять на видъ; о. 
а#гит, ргаетіа = обѣщать—; о. вег- 
ѵііпіет, Ъеііит, саегіет, гроэнть —; 
с) обнаруживать, давать знать, объя¬ 
влять, о. аіщиіб ѵегЪів; овіепіаѵі, те 
евве еіс. 

овіепіит, і, п. [овіепбо] знаменіе, чу¬ 
десное явленіе, чудо; овіепіа іасеге, 
творить чудеса. 

Овіепіив, рагіср. гл. овіепбо. 
оніѳпіив, из, т. [овіепбо] 1) показы¬ 
ваніе, выставленіе на показъ, острѣй, 
только даі. (согрога аЪ^есіа) овіепіоі, 
на показъ; аіщиіб овіепіиі сгебеге, 
считать что обманомъ; 2) знакъ, 
доказательство, овіепіиі евве (всеіѳ- 
гпт, сіетепііае) служить доказатель¬ 
ствомъ, обнаруживать. 

Овііа, ае, /. или Овііа, опил, п. городъ 
въ Лаціумѣ при устьѣ Тибра; отт. 
Овііепвів, е, адА. 

овііагіив, аф. [овііит] дверной; отт. 
а) овііагіив, іі, т. привратникъ; Ь) ов- 
ііагіиш, іі, п. подать съ дверей. 

ОвіІ&іІш, ада. [овііит] отъ дверей до 
дверей — изъ дома въ домъ. 

Овііепвів, е, аф. см. Овііа. 
овіібіиш, і, п. детіп. отъ овііпт. 
овііпт, іі, п. [ов] 1) входъ, дверь; 2) 

устье. 
овігѳец ае, /. и (рѣдко) овігепш, і, п. 

устрица, раковина. 
овігіГѳг, бга, ёгшп, аф. [овігеа-Іего] 

обильный устрицами, 
оаігіпив, аф. [овігит] пурпуровый, 
овігит, і, п. 1) кровь морской улитки— 
пурпуровая краска, пурп. цвѣтъ, 
овіго регіавае тевіев; 2) = пурпуро¬ 
вая одежда, пурпур, покрывало, овіго 
теіаге Ьшпегов. 

08ПГШЦ рагіср. хл. обѣ 
овив, рагіср хл. обі — ненавидящій; 

овив впт — обі. 
ОіЬо, бпіа, т. Фамильное имя; отяь 
ОіЬопі&пив, аф. 
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Огѳзівз, ае, или ів, т. сынъ Агамем¬ 
нона и Клитемнестры, другъ Пжлада; 
отт. Огезібив, оф\ 

ОГ8І&» бгпт, п. торжество въ честь 
Вакха, вакханаліи. 

огіоЬ&Іошп, і, я. мѣдь, особ л. жел¬ 
тая. 

Огіооз, і, /. или -сит, і, я. городъ въ 
Эпирѣ, отт. Огісіив, оф. и еиЬві. Огі- 
сіпі, бгпт, т. жителя г. О. 

огісиіа, аѳ, /. = аигісиіа. 
отіѳпв, іів, рагіср. гл. огіог; 2) *иЪ»і. 

(«с. 80І) т. восходящее солнце, отт. 
= ВОСТОКЪ. 

огіепі&ІІа, е, оф‘. [огіепв] восточный. 

огівіп&Ио, 5пів, /. [огі^о] словопро- 
из веденіе. 

огідо, Іпів, /. [огіог] происхожденіе, 
начало, отпіит гегпт; огі&іпет (га- 
Ъеге, (Іпсегѳ, ЬаЬеге аЪ аіщио, произ¬ 
водить свой родъ, происходить отъ 
— ; аЬ огі&іпе аІііта віігріа Котапае 
вепегаіоа, происходящій отъ весьма 
древней р. Фамиліи; ігор. о. $еп(ія, ро¬ 
доначальникъ; о. хшіпйі, виновникъ, 
Творецъ м. 

Огіоп, бпів, т. Оріонъ, созвѣздіе. 
огіог, ог(іі8 а , 4. (Ісроп. 1) восходить, 
появляться, воі, віеііа, 1т огііаг; Іасе 
оПа (огіѳпіе) на разсвѣтѣ, съ разсвѣ¬ 
томъ; 2) подыматься — происходить, 
начинаться, сіатог огііиг; ѵеп(пі, (ет- 
ревіаз о.; о. ге аіщиа, начинаться 
съ чего-н.; Ь) происходить — родить¬ 
ся, о. а Ѳеппапів; К'отае перов, ІШ& 
ог(п8, родившійся отъ дочери; (гор. 
Ъото а ее огІП8 = самъ собою возвы¬ 
сившійся — Ъото потов. 

ОгііЬуіа, ве, /. дочь Эрехтея, царя 
аѳинскаго; 2) царица амазонокъ. 

огішкітів, оф. [огіог] происходящій, 
аЪ аіщио. 

огп&тѳп(шп, і, я. [ото] 1) пригото¬ 
вленіе, снарядъ, вооруженіе — все 
необходимое (для чего-н.), соріае е( 
огпатепіа Ьѳііі; огпатепіа еІерЪап- 
(отт; огпатепіа рорпіі К., военные 
снаряды, припасы р. и.; 2) (чаще) 
украшеніе, сітііаіів, яепесіаіія, (Іісевйі 
(рѣчи); Ь) отлнчіе, почесть, огпатеп- 
(І8 аіиціѳт аЯісеге. 

от&іѳ, аАѵ. [огпаіцв] нарядно, краси¬ 
во, изящно. 

отаѣгіх, Ісіа, /. [ото] наряжательнн- 
ца, уборщица. 

1. огпаиш, рагіср. іл. ото; 2) аф\ сна¬ 
ряженный ? снабженный, отаііязшшз 
еі раг&іізвшшв отпіЪия геЪив; едиив, 
ѳІерЪапіиз о., снабженный всѣмъ 
необходимымъ; Ь) украшенный, кра¬ 
сивый, изящный, огаііо, тегзпя; с) 
прекрасный, отличный (особл. еирегІ.) 

Ъото о. іп йісешіо, айоіевсепв огна- 
іівяітиз. 

2. ога&іиз, па, т. [ото] 1) то, чѣмъ 
кто снабженъ — вооруженіе, одеж¬ 
да, нарядъ, о. тііііагів, ге&іив; о. ееріі 
сбруя; 2) украшеніе, рогіагйт, тегЪо- 
гшп; аЯегге огааіит геі аііспі, укра¬ 
шать чтон. 

ото, 1* 1) снабжать всѣмъ необходи¬ 
мымъ, снаряжать, ехегсііот, сіаазет, 
патет; о. агтіа, вооружить; о. рго- 
ѵіпсіаш = послать въ провинцію на¬ 
чальника, войско, деньги; 2) укра¬ 
шать, Іі&ііат, огаііопет; ігор. а) хва¬ 
лить, превозносить, весііііопев, аіщоіеі 
ѵегЪія, Іашііѣив; Ъ) честить, чіить, 
ѳ^гевват аіісфаз ггедаепіій, аіщпет 
Ъепейсіів. 

огшіа, і,/. ясенецъ. 
ого, I. [ов] 1) говорить, аіщоій; о. 1і- 

іеш, саизат, изложить тяжбу, защи¬ 
щать дѣло; 2) просить, о. аахіііидц 
о. аііцпѳт аіщпій, п. кого о чемъ; о. 
аіщиеш, иі (пе) аЬеаі. 

Огопіѳв, ів или аѳ, т. рѣка въ Смрік; 
отт. Огопібия, оф. роёі. = сирійскій. 

ОгрЬбов, еі и еов, т. древеій греческій 
поэтъ; по преданію — сынъ Апол¬ 
лона в музы Калліопы; отт. ОгрЬёоя, 
и ОгрЫсаа, аф. 

огва, бгат, я. см. огбіог. 
огвшц рагіср. іл. огйіог. 
огвшц ив, т. [огйіог] начинаніе — пред¬ 
пріятіе. 

Огіопа» ае,/. городъ въ средней Ита¬ 
ліи, въ области Френтановъ. 

огіиа, рагіср. гл. огіог. 
огіив, из, т. [огіог] 1) восхожденіе, 

восходъ, аоііа; Ъ) = востокъ, аЪ о. ай 
оссазшп; 2) происхожденіе, начало, 
тепіі, ]игіз, ігіЬшіісіае роіезіаіів; Ь) 
происхожденіе, рожденіе, риегогалц 
(Іисегѳ о. аЪ аііцио, происходить отъ 
кого. 

Огіувіа, ае, /. 1) островъ, составляю¬ 
щій часть города Сиракузъ; 2) древ¬ 
нее названіе о-ва Делоса; ояия. Ог- 
(у^іов, оф\ 

1- 03, огів, я. 1) ротъ; еаяе іп оге (Ъо- 
тіпот) быть предметомъ общаго раз-, 
говора; тепіге іп ога ѵи1#і (ѣотіпит)' 
сдѣлаться предметомъ общаго разго¬ 
вора; ЬаЬеге аіідиій ів оге, имѣть что 
на яэыкѣ, часто говорить о чемъ; 
шю оге, въ одинъ голосъ, единоглас¬ 
но; Ь) роН. рѣчь; йіасогйіа ога, несо¬ 
гласныя рѣчи; о. Рішіагі, поэзія Пц 
с) отверстіе; о> Яитіпів, устье ылм 
источникъ, начало р.; ов рогіоя, зре¬ 
ете, входъ въ — ; 2) лицо, ргаеЪеге ов 
ай сопіптеііат,"подвергнуться личной 
обидѣ; іп оге аііссдов, въ виду, на гла- 
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ихъ —; 08 тоШз = скромность; ов 
(іигшп «мѣдный лобъ» отт. 08 = 
дерзость, безстыдство: ов Асабетіае; 
ы Арріі ов ЬаЬегѳщ; повіів ов Ьотіпів; 
Ь) = голова, оа Оогдошв; с) клювъ; 
роН. носъ корабельный. 

2, ов, 088І8, л. кость; іп оваіЪив, въ 
костяхъ, внутри; ігор. худоба, су¬ 
хость. 

Овса, ае, /. городъ въ Испаніи въ ньга. 
Арраговіи; отт. Овсепвів, е, аф. и 
оиШ. Овсепвев, іпш, т. жители г. О. 

Овоѳп, Іпів, я. птица, по крику которой 
предсказывали будущее. 

Овсе пв ее, см. Овса. 
ОвоІ, б гит, т. древнее племя въ Кам¬ 
паніи; отт. Овсив, оф. 

овсШит, і, п. [ов, огів] Фигурка, особл. 
маленькое изображеніе Б акха. 

овоііапіѳг, адѵ. [овсііо] зѣвая, сонли¬ 
во — вяло, равнодушно. 

овоііаііо, бпів,/. [овсііо] зѣваніе; ігор. 
сонливость, вялость. 

Овсііо, и дероп. >ог, 1. зѣвать; ігор. 
быть вялымъ, равнодушнымъ, невни¬ 
мательнымъ. 

ОНоиІаЬипсІиѳ, аф. [овсиіог] нѣсколь¬ 
ко разъ принимающійся цѣловать, 
цѣлующій. 

овои1&ііо,$пів,/. [овсиіог] цѣловавіе. 
овойіог, I. дероп. [овсиіит] цѣловать, 

аііциет; овсиіапіиг ідіег ае, ц. другъ 
друга; ігоф. нѣжно любить, высоко 
цѣнить, всіепііат ]игів. 

Овойішп, і, п. [детіп. отъ ов, огів] 1) 
ротикъ; 2) поцѣлуй, о. бдегв О'ипдеге, 
баге) поцѣловать. 

Овоив, оф. см. Овсѣ 
Овігів, іа и Тгіів, т. главное божество 

въ Египтѣ, супругъ Изиды. 
Овог, огів, т. [обі] ненавидящій, нена¬ 
вистникъ. 

Овва, ае, т. гора въ Ѳессаліи; отт. Ов- 
ваеин, аф. 

оввеив, аф. [ов, оввів] костяной. 
Оввісйішп, 1, я. [детіп. отъ ов, оввів] 
косточка. 

оюі-Гг&вив, і, т. и -да, ае,/. [ов, ов¬ 
вів* Ггапдо] костоломъ, орелъ-ягнят¬ 
никъ. 

овіепбо, бі, вит (іит), 8. [оЪв-іепбо] 
показывать, аіщиіб аііспі; ігор. о) 
поставлять на видъ: о. орридпаііо- 
пеш, Ьеііиш, гровнть (взять) присту¬ 
помъ, угрожать войною; о. типов, 
обѣщать подарокъ, о. теіпт, указы¬ 
вать на то, чего должно бояться — 
наводить страхъ; о. врет, обнадежи¬ 
вать; Ь) обнаруживать, теіит, іпбі- 
сіа всеіегів, вепіепііат апаш; с) гово¬ 
рить, объявлять, овіепбіі, чиіб соаві- 
Ш віц овіепбіі, ве ргоЬіЬііигшп еаве. 

овіѳпі&ііо, бпів, /. [овіепіо] 1) пока¬ 
зываніе, обнаруженіе, ваеѵіііае; 2) 
выставленіе на показъ, хвастовство, 
геі аНсфив; Ь) хвастливое обѣщаніе, 
овіепШіопев іиае; с) наружный, лож¬ 
ный видъ, притворство, Ьото ѵегііаіе 
поп овіепіаііопе рориіагів; овіепіаііо- 
пів саиаа, для вида. 

овіѳпіаіог, бгіа, т. [овіепіо] выста¬ 
вляющій на показъ — хвастунъ; о. 
Гасіогит, хвастающій своими подви¬ 
гами. 

овіепіо, ѣ [овіепбо] 1) показывать, 
аіциіб; Ь) подставлять, іидиіа ѳиа 
Сіобіо; 2) ігор. выставлять на показъ, 
хвастать, ссылаться на —, о. сісаігі- 
сев виав, агта сдріа, ргибепііат, аіі- 
^иет; Ъ) поставлять на видъ; о. 
адгшп, рг&етіа = обѣщать— ; о. вег- 
уііиіеш, ЬеПиш, саебеш, гровнть — ; 
с) обнаруживать, давать энать, объя¬ 
влять, о. аіщпіб тегЬів; овіепіаѵі, те 
езве еіс. 

оаіѳпіит, і, я. [овіепбо] знаменіе, чу¬ 
десное явленіе, чудо; овіедіа іасеге, 
творить чудеса, 

овіепіиа, рагіср. и. овіепбо. 
овіепіиа, ив, т. [овіепбо] 1) показы¬ 
ваніе, выставленіе на показъ, острѣй, 
только даі. (согрога аЪ^есіа) о&іепіиі, 
на показъ; аіщиіб овіепіиі сгебеге, 
считать что обманомъ; 2) знакъ, 
доказательство, овіепіиі евве (всеіе- 
гит, сіетепііае) служить доказатель¬ 
ствомъ, обнаруживать. 

Овііа, ае, /. или Овііа, огшп, я. городъ 
въ Лаціумѣ при устьѣ Тибра; отт. 
Овііепаів, е, оф. 

овііагіив, оф. [овііит] дверной; отт. 
а) овіі&гіив, іі, т. привратникъ; Ь) ов- 
ііагіит, іі, я. подать съ дверей. 

ОвіІаіІт, ад.ѵ. [овііит] отъ дверей до 
дверей — изъ дома въ домъ. 

Овііѳпвів, е, аф. см. Овііа. 
овіібішп, і, п. детіп. отъ овііит. 
овііит, іі, я. [ов] 1) входъ, дверь; 2) 

устье. 
овігеа, ае, /. и (рѣдко) овігеит, і, я. 

устрица, раковина. 
овігіГѳг, бга, бгит, аф*. [овігеа-Гего] 
обильный устрицами, 

овігіпив, аф. [овігшп] пурпуровый, 
овігшп, і, я. 1) кровь морской улитки— 
пурпуровая краска, пурд. цвѣтъ, 
оаіго регЬпвае ѵевіев; 2) = пурпуро¬ 
вая одежда, пурпур, покрывало, овіго 
ѵѳіаге Ьшпегов. 

овигив, рагіср. гл. обѣ 
овив, рагіср гл. обі — ненавидящій; 

овив вит — обі. 
ОіЬо, бпів, т. оамнльное имя; отт. 
ОіЬошЕшіа, аф. 
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ОІЪгуйбен, ія, т. сьпгь Оѳрія = Рап- 
іЪия. 

ОІЬгув, уоя, м. гора въ Ѳессаліи, 
оііоішп, і, *. [сйтіп. отъ оііиш] не¬ 

большой отдыхъ, досугъ, 
оііог, 1. Аероп. [оііиш] быть свобод- • 

нымъ отъ дѣлъ, отдыхать, 
оііонѳ, айѵ. [оііояия] 1) бевъ занятій, 
праздно, свободно; 2) не тороиясь, 
медленно. 

ОІІбвив, аф. [оііиш] 1) свободный отъ 
занятій особл. по должности, по служ¬ 
бѣ; Ь) незанятый, безъ дѣла, досуж- 
ныЙ, праздный, Ьото, яепесіая, Іет- 
рия; пппщиат тіпив оііояия (празд¬ 
ный, безъ дѣла) яиат яиит вит оііо- 
яив (свободный отъ занятій по долж¬ 
ности); 2) спокойный, беззаботный, 
безмятежный, апішив, Ьото; яресіа- 
Іог о. равнодушный з.; 8) излишній, 
безполезный, вето, реге^гтаію. 

оііиш, іі, п. 1) время свободное отъ 
занятій (по должности, по службѣ^ 
жизнь безъ должности, Іпюг оііо; оіі- 
шп вишп сопяитрвіі іп Ьівіогіа ясгі- 
Ъепба; Ь) свободное время, досугъ, 
ЬаЬеге оііиш асІ аііциіб: ІіЬгов, циит 
еяі оііиш, 1е#еге воіео; оііо, рег оііиш, 
въ свободное время, на досугѣ; 2) 
праздность, Іап&иеясеге іп оііо; В) от¬ 

дыхъ, покой, тишина, о. еі рах; іп оііо 
евве, тітеге. 

отаіія, е, аф. [ото] къ оваціи принад¬ 
лежащій, относящійся. 

оѵайо, опія, /. [ото] овація — малый 
тріумФъ: торжественное вступленіе 
полководца, одержавшаго побѣду, въ 
Римъ — верхомъ шли пѣшкомъ (не 
на колесницѣ, ем. ІгіишрЬия). 

оѵіойіа, ае,/. [йсміп. отъ отів] овечка. 
оѵііе, ія, п. [отів] 1) овечій хлѣвъ, ов¬ 
чарня; 2) огороженное мѣсто на пло¬ 
щади (сашрпя Маіііия), гдѣ подавала 
голоса. 

отШив, аф. [отів] къ овцамъ относя¬ 
щійся, овечій. 

отів, ія,/. овца. 
ото, 1. і) торжествовать, ликовать; 2) 
торжественно вступить въ городъ, 
см. отаііо. 

отит, і, ». 1) яйцо; яйца подавали въ 
началѣ обѣда, опт. аЬ ото ияцпе ай 
шаіа, отъ яйца до «блоковъ = съ на¬ 
чала до конца; 2) продолговатокруг¬ 
лая Фигура въ циркѣ (числомъ сею»: 
при каждомъ объѣздѣ снимали по од¬ 
ной Фигурѣ) ота сштісоіів пишегашШ. 

Охи*, і, т. рѣка въ средней Азіи, нынѣ 
Аму-Дарья. 

Охусіг&оаѳ, &гпт, т. племя въ Индіи. 

р 
Р. = РаЫіпв; Р. С. = раігѳя оопісгір- 

іі; Р. К. = рориіия Кот алия; Р. М. 
= ропШех тахітия. 

раЪиІаііо, бпія, /. [раЪиІог] фуражи¬ 
ровка. 

раЬиШог, бгія, т. [раЪиІог] фура¬ 
жиръ. 

раЪиІог, 1. йероп. добывать фуражъ, 
фуражировать. 

раЬйІшп, і, я. кормъ для скота, для 
лошадей, фуражъ; ігор. пища. 

рао&іів, е, аф. [рах] къ миру отно¬ 
сящійся, мирный. 

р&оаіог, бгія, т. [расо] = расійсаіог. 
раоаішц рагіср. гл. расо; 2) оф. мир¬ 

ный, спокойный, живущій въ мирѣ; 
аиЪві. расаіа, огиш, я. мирныя страны. 

РаоЬупшп, і, я. мысъ на южномъ бе¬ 
регу Сициліи. 

раоіГѳг, ёга, б гит, аф. [рах-Гего] при¬ 
носящій миръ. 

р&оШо&ііо, бпія, /. [расШсо] умиро¬ 
твореніе, замиреніе. 

р&оШоаіог, бгія, ж. [расійсо] миро¬ 
творецъ, примиритель. 

раоіАо&Іогіин, аф. [расіАсаіог] миро¬ 
творный, служащій къ заключенію 
мира. 

раоіИоо, 1. и расіПсог,~1* йероп. [рах- 
І&сіо] 1) заключать миръ, сит аІЦііо; 
а(і расШсапбит, для заключенія ми¬ 
ра; 2) роіі. успокоивать, умилости¬ 
влять. 

раоіГісив, оф. [рах-Гасіо] миротвор¬ 
ный, мирный. 

раоівоог, аф. р&сіиз я., 8. йероп. 1)й»*г. 
сговариваться, условливаться, заклю¬ 
чать договоръ, р. сот аііцио бе ге 
аііяиа; расіасипіиг іпіег яе; 2) йчмм. 
выговаривать себѣ, договоромъ тре¬ 
бовать для себя, р. рготіпсіаш, тііаш, 
расеш, бесет шіпая; р. рпеііат = 
обручиться —; ех циа бото расіия 
егаі (зс. риеііаш); рагіср. расіия, ча¬ 
сто ра8$. = а) выговоренный, слѣ¬ 
дующій по договору, условію, іпба- 
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ііаѳ, ргаетішп, <ііе« р.; расіо (аЫ. аЬ- 
зЫ.) по заключеніи договора, условія; 
Ь) зыЬзі. • расіа, ае,/ обрученная, не¬ 
вѣста; 8) роёі. =я промѣнять, р. тііаш 
рго діогіа, пожертвовать жизнью для 
славы. 

раоо, 1. [рах] дѣлать мирнымъ — зам¬ 
ять, успокоив&ть, усмирять, баШат, 
озіеа; роёі. зіітаз расаге тошеге, воз¬ 

дѣлывать, вспахивать—. 
раоіа, ае, /. см. раоіяоог, 2. Ь. 
раоііо, 5пія, /. [расізоог] договоръ, 

соглашеніе, сдѣлка; агша рег расііо- 
пеш ігасіеге, сдаться на капитуляцію. 

Раоіоіив, і, т. золотоносная рѣка въ 
Лидіи; от РаоЬоІІВ, йіів, /. оф. 

расіюг, бгія, т. [расівсог] переговор¬ 
щикъ, посредникъ. 

раоішп, і, п. [рап^о] 1) условленное 
— договоръ, расіа вегдапаа випі; та- 
пеге ш расіо, остаться вѣрнымъ до¬ 
говору; 2) аЪШ. расіо = образомъ, 
способомъ: Ьос расіо, слѣдующимъ—; 
шШо р., никоихъ образомъ, никакъ; 
^ио р., какимъ образомъ, какъ, 

расіив, рагіср. гл. расівсог м рап^о. 
Раоіуѳ» ев,/. городъ во Ѳракіи. 
Раойтіив, іі, ж. римскій трагическій 

писатель, жившій въ началѣ Ш-го 
столѣтія до Р. X. 

Район, і, т. главная рѣка въ сѣверной 
Италія, нын. По. 

Района, ае,/. каналъ проведенный отъ 
р. По до Равенны. 

Раѳап, &аів, т. 1) врачъ боговъ, впо¬ 
слѣдствіи = Ароііо; 2) гимнъ въ честь 
Аполлона, хвалебная пѣснь, 

р&ейа&ортв, і, дядька; ігор. руко¬ 
водитель. 

раейог, бгів, т. грязь, 
раѳіех, Ісів, см. реііѳх. 
р&ѳііоаіив, см. реШоаЪия. 
раепѳ или репе, ойе. почти. 

раепіпвйіа, ае, /. [раепѳ-іпвиіа] по¬ 
луостровъ. 

раепііѳі, см. роепііѳі. 
раепйіа, ае, /. верхнее, дорожное 
платье, плащъ; ргоѵсгЬ. вешаете р. 
аіісаі = умолять гостя остаться, 

раѳпоіаіив, оф. [раепйіа] одѣтый въ 
дорожное платье. 

раепоііішия, оф. [раепе-иііітив] пред¬ 
послѣдній. 

раепогіа, ае, /. см. рѳпогіа. 
раѳоп, бпів, т. стопа, состоящая изъ 

одного долгаго м трехъ короткихъ 
слоговъ. 

Раѳбпен, пшп, т. племя въ Македо¬ 
ніи; отт. 1) Р&ебпіа, ае, /. область 
Македоніи, впослѣдствіи ЕтаіЬіа: 
2) Равбпін, і(іів, /. женщина П.; 8) 
Раеопіин, оф. 

Раѳдпіон, аф. [Раеап] къ Пеану от¬ 
носящійся; отт. — врачебный. 

Раеніит, і, п. городъ въ Луканік; 
отт. Раеаіашія, оф. 

раѳійіив, аф. <іет. отъ раеіив. 
раѳіин, аф. смотрящій немного косо 

(особл. съ намѣреніемъ, см. вігаЬо), 
смотрящій съ боку, украдкою, имѣю¬ 
щій плутовскіе глаза. 

Р&&&Ш1Б, оф. [ра&пв] сельскій, дере¬ 
венскій; зиЬші. -из, ш. сельскій жи¬ 
тель, поселянинъ. 

Радова, ае, /. или -вае, 5гшп,/. при¬ 
морскій городъ въ Ѳессаліи, гдѣ по¬ 
строенъ корабль Арго; отт. Радо- 
ваѳин, оф. и зиЪзі. = Іазоп. 

радоИт, а&с. [радов] по селамъ, по 
деревнямъ, по округамъ, 

радоііа» ае, /1 (аетіѣ. отъ радона] 
страничка. 

радопа, ае, /. 1) страница; 2) листъ, 
Япшп Ьапс р. іепѳгет. 

ра^іпйіа, ае, /. [йстіп. отъ радона] 
страничка. 

радо, бге, древк. Форма = рапдо, ра¬ 
сівсог. 

р&ДОв, і, т. 1) округъ, область; 2) село, 
деревня. 

раІа, ае, /. лопата, заступъ; 2) *= 
чашечка для камня въ перстнѣ. 

Раіаѳтохх, бпіз, т. морское божество; 
см. Меіісегіез. 

РаІаѳрЬагв&Іив, і, /. городъ въ Ѳес¬ 
саліи. 

Раіаевіѳ, ев, /. городъ въ Эпирѣ; отт. 
Р&іаевііиа, и Раіаѳвішин, оф. 

Раіаѳвііпа, ае, /. область Сиріи; отт. 
Раіаѳвііпив, оф. и зиЬві. Раіаѳвіі- 
пі, огит, т. жители области П. 

раіаѳвіга, ае, /. 1) палестра, подвиза- 
лище, мѣсто для гимнастическихъ 
упражненій, р. пііісіа, ппсіа (потому 
что упражняющіеся являлись голы¬ 
ми, н&маз&нньЬш масломъ); Ь) = тѣ¬ 
лесныя упражненія, гимнастика, біз- 
сеге, ехегсеге р.; 2) ігор. упражненіе, 
школа; пііібат допив ѵегЬотт, веа 
раі&евігае тадов даат еіс. краснорѣ¬ 
чіе блестящее, но отзывающееся 
школою —; Ь) искусство, изящество, 
ЬаЬпіі ѵігез зіпе пііогѳ еі р.; с) искус¬ 
ство, уловка, піетпг ей раіаезігѣ еіс. 

раіаовігіоо, айѵ. [раіаевігісиз] какъ 
водится въ палестрѣ, по обыкнове¬ 
нію палестры, см. раіаезіпц ігор. 
школьнымъ образомъ, 

раіаѳвіхіоия, оф. [раіаезіга] къ пале¬ 
стрѣ принадлежащій, относящійся; 
ігор. школьный, искусственный, 

раіаѳвігііа, ае, т. навѣдывающій па¬ 
лестрою. 

рріат, 1) аДѵ. при всѣхъ, публично. 



390 РаІатеЛев раітѳіііт 

р. іп Гото ваііаге; Ь) всѣмъ извѣстно, 
р. еяі; гее р. еві; р. Гасеге, сдѣлать 
извѣстнымъ; р. йегі, сдѣлаться из¬ 
вѣстнымъ; с) открыто, р. бісеге; 2) 
ртаер. сит. аЬШ. въ присутствіи, при, 
те р., при мнѣ; р. ророіо, передъ на¬ 
родомъ. 

Раіатёсіѳв, ів, т. сынъ Навнлія, царя 
эвбейскаго, одинъ нгь героевъ въ 
походѣ грековъ противъ Трон. 

Раіаііпия, ада. палатинскій, см. Раіё- 
Ііиіп, 

РаІаШип, іі, п. 1) одинъ изъ семи хол¬ 
мовъ римскихъ; 2) дворецъ (на этомъ 
холмѣ) императора Августа и его 
преемниковъ; отт. раіаіішп = дво¬ 
рецъ, раіаііа Гиі^епі; раіаііа шаігів 
= іешріиш Суѣѳіея. 

раіаішгц і, п. нёбо, органъ вкуса; роёі. 
р. соеіі, сводъ небесный. 

рйайів, рагіср. и. раіог. 
раіеа, ае,/. мякина; высѣвки. 
р&іѳаг, 5гІ8, п. подгрудокъ. 
Раіѳв, іі, /. богиня пастуховъ; отт. 
РаІІШ, е, оф\ и 8иЬ8і. РаШіа, ішп, 
п. сельскій праздникъ въ честь боги¬ 
ни П. 

РаІіоІ, о пип, т. двойничные сыновья 
Юпитера, въ честь к-ыхъ воздвиг¬ 
нутъ былъ храмъ близъ сицилійскаго 
города Палвка. 

РаШіа, іат, п. и РаШів, е, аф. см. 
Раіев. 

раіітрвѳвіив, і, т. пергаментъ, съ 
котораго стерто, что было на немъ 
написано, м который потомъ вновь 
исписанъ. 

Раііпйпів, і, т. 1) кормчій Энея, по¬ 
гибшій близъ берега Луканін; 2) 
мысъ на запади, берегу Луканін. 

раІШгив, і, т. держи-дерево (иглистый 
кустарникъ). 

раііа, ае, /. 1) верхнее* широкое жен¬ 
ское платье; 2) роёі. мантія. 

Раііасііив, ада. см. РаІІаа, абія. 
Раііапіеия, -апііия, см. Раііав, апіія. 
1. РаІІаа, Ебія,/. 1) Паллада = Минер¬ 
ва, см. Міпегѵа; Раііабія агв = Іапіп- 
сіит; Раііабія агЬог, масличное дере¬ 
во; отт. роёі. Раііав = а) масличное 
дерево; Ь) оливковое масло, іп&тбеге 
Р.; 2) Ра11і(ііпв, ада. Палладинъ, 
Минерва нъ; гашиѳ Р., масличная 
вѣтвь; агх Р., акрополь въ Аѳивахъ; 
отт. тЪві. Раіі&сіішп, іі, п. изобра¬ 
женіе Паллады въ Троѣ, отъ сохра¬ 
ненія котораго зависѣла участь го¬ 
рода. 

2. РаІІаа, апіія, т. 1) одинъ изъ гиган¬ 
товъ; отт. Раііапііаа, ібія, и -Ия, 
ібія, /. происходящая отъ П. = Ап- 
гога; 2) сынъ Пандіона; 3) сынъ Ли- 

каона, отецъ Эвандра; отт. Раііап- 
Ііпа и РаПапІёиа, ада.; яиЬ*і. Раі- 
іапіёит, і, «. = а) городъ въ Арка¬ 
діи; Ь) городъ въ Италіи основанный 
Эвандроиъ. 

раііѳпя, рагіср. и. раііео; 2) ада- блѣд¬ 
ный; роёі. тусклый, темный; раііепіез 
пшЬгае, апішае = находящіяся въ 
подземномъ царствѣ; Ь) роёі. блѣд¬ 
нымъ дѣлающій, тогЬоз, рЬіІІга. 

раПѳо, Іаі, — 2. быть блѣднымъ, те- 
іа, отъ страха; ігор. а) бояться, рон- 
Інш, моря; р. аііспі, б. за кого; Ь) 
быть больнымъ, раііеі аг$епІі атоге. 

раПеаоо, Іпі, — 8. [раііео] становить¬ 
ся блѣднымъ, блѣднѣть, ге аіщпз, 
отъ чего-л.; ігор. тревожиться, без¬ 
покоиться. 

раіііаіив, ада. [раіііит] одѣтый въ 
епанчу, въ плащъ; ігор. греческій, 
см. раіііит. 

раНісІйІив, ада. [детіп. отъ раШбоя] 
блѣдноватый. 

раШдив, ада. [раііео] 1) блѣдный; роН. 
раИібия іп аіщиа, б. отъ любви къ —, 
безъ памяти влюбленный; 2) роёі. 
блѣднымъ дѣлающій, тога. 

раШбІшп, і, п. [детіп. отъ раіііпт] I) 
небольшой плащъ, неб. епанча; 2) 
роёі. — кашошонъ. 

раіііит, іі, п. 1) широкая, верхняя 
одежда, плащъ, епанча (у грековъ); 
2) роёі. покрывало. 

р&Пог, Спя, т. [раііео] 1) блѣдность, 
блѣдный цвѣтъ; бисеге р., стано¬ 
виться блѣднымъ; 2) ігор. (роН.) 
страхъ, безпокойство. 

раіта, ае,/. 1) ладонь, рука; а4па Ьап- 
яіа раітія; Ь) роёі. вижияя широкая 
часть весла — лопасть; 2) пальма, 
пальмовое дерево; отт. = а) фмнжкъ, 
Ь) пальмовая вѣтвь; ігор. знакъ по¬ 
бѣды, тро<х>ей или побѣда, раіта ЪеШ 
раігаіі; $1абіаІог тиііагпт раітагпт; 
раітат баге, беіегге аііспі, уступить 
кому побѣду, признать кого побѣди¬ 
телемъ, отдать кому преимущество; 
раітат ассіреге, іеггѳ, побѣдить или 
получить преимущество; 3) = раітев, 
отростокъ, раіта аііріііа, раітае га- 
тщие. 

раіт&гія е, ада. Граіта, 2] пальмовый; 
ігор. достойный пальмовой вѣтвм — 
отличный, превосходный, зепіеаііа, 
яіаіпа. 

раітёігив, ада. [раіта, 2.] украшенный 
изображеніями пальмъ, украш. паль¬ 
мовидными Фигурами, Іопіса, теяіія. 

раітев, Тіія, т. 1) отпрыскъ виноград¬ 
ный; 2) отростокъ, вѣтвь. 

раітёіит, і, п. [раіта] пальмовая 
роща. 
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раіті&г, бга, ёгот, оф. [раіта-іего] 
производящій пальмы, 

раітовпв, оф. [раіта] изобилующій 
пальмовыми деревьями, 

раітйіа, ае, /. Летіп. отъ раіта, особл. 
нвжняя, широкая часть весла, ло¬ 
пасть, отт. = весло, 

раіог, 1. Лероѣ, 1) по одиначкѣ, врознь 
бродить, шататься, Ьозіез раіаіоз ор* 
ргеввіі; а&теп раіаіпг рег а$гоя; 2) 
бродить, блуждать. 

раірѳЬта, ае, /. 1) вѣко, особл, ріиг. 
вѣждн; 2) = рѣсница, 

р&ірііо, 1. трепетать, биться, барах¬ 
таться. 

раіро, X* и -рог, 1. Лероѣ, гладить ру¬ 
кою, поглаживать, ласкать, аііспі или 
аіщпеш. 

раішіатепіит, і, и. военный плащъ, 
особл. полководца. 

раІшШин, аф. одѣтый въ военный 
плащъ, см. раіпйатепіпт. 

раішібаш, оф. [раіпя] болотистый. 
ркІитЪѳа, іа, т. и/, дикій или сизый 

голубь. 
1. раіов» і, ж. 1) колъ, столбъ; 2) въ яз. 

ѳоенн. столбъ или Фигура, предста¬ 
вляющая непріятеля, ехегсегі ші ра- 
Ішп. 

2. раіиа, шііз, /. болото. 
раішіѳг, 8ІГІ8, е, оф. [раіия] болотный, 

болотистый. 
РащрЪуІІа, ае, /. область М. Азіи; 
отт. РатрЪуІои и РатрЬуІіш, оф. 

ратріпѳш, оф. [ратріпия] 1) нзъ ви¬ 
ноградныхъ листьевъ, изъ в. лозъ 
сдѣланный, согопа р.; 2) виноград¬ 
ными листьями покрытый, ага; Ьааіа, 
гаіія р. (вяиоградн. листьями укра¬ 
шенный). 

ратріпш, і, т. 1) виноградная вѣтвь; 
2) виноградные листья, р. <ів*вп<ііІ 
пуаз. 

Рап* Рапоа, т. (асе. Рапа) лѣсной богъ; 
богъ пастуховъ. 

рапао&ц ае, /. или &сея, ія, п. и -ах, 
&сіа, пи панакея, всецѣлебное лекар¬ 
ство. 

РапаеіоШшя, и -Пия, аф. ко всей Это- 
ліи, принадлежащій, 

рап&гіит, іі, п. [рапія] хлѣбвая кор¬ 
зинка. 

РапдШѳп&іопв, оф. къ народному 
празднеству въ Аѳинахъ (тгаѵа^ѵоиа) 
относящійся; еиЬзі. -сия, і, ж. рѣчь 
Изокр&та по случаю этого торжества. 

РапоЪ&іа, ае,/. баснословная область 
Аравіи или островъ близъ Аравіи; 
опт. РапоЬаѳвд, -сЬііиа и -сЬаІсия, 
оф. 

рапоЪгевйиц оф. (слово %реч.) ко всему 
годный, полезный. 

рапегіііав, ае, ж. и р&пог&и&яіѳв, 
ae, т. боецъ, см. рапогаііоп. 

рапогаііоп, или -іішп, іі, п. искусство 
бойца, искусство бороться (= Іисіа еі 
ри$і1а1и8). 

Рапйаіагіа, ае. /. небольшой островъ 
близъ берега Кампаніи. 

Раікііоп, Опія, ж. царь аѳинскій, отецъ 
Прогны н Филомелы; отт. Рашіід- 
шш, оф. 

рапсіо, рапсіі, рапяшп (раяяшп), 8. 1) 
распростирать, разстилать; р. реппаа, 
растопырить — ; р. теіа, распустить 
паруса; егіпев раазі, саріііпа развоз, 
распущенные волосы; талая развае, 
распростертыя р.; Ь) яе рапаеге и 
рап(Іі, простираться, распростирать¬ 
ся, рІапНіев, таге рашШиг; Ргор. іііа 
Ьопа 1оп$е Іаіедие яе раайипі; е) 
разостлать, поставить, положить на 
солнце, р. иѵаа; Іас развит; отт. раз¬ 
вив = сушеный, гасеті рааві; зиШ. 
развит (вс. ѵіпат), внно, прнгоѵовл. 
изъ сушенаго винограда; 2) откры¬ 
вать, рогіае рапбапіаг; р. яресіасиіа; 
p. ѵіат, ііег, проложить путь; отт. 
рашіеге=проложить дорогу черезъ—: 
р. гирет, тое и іа; Ь) ігор. налагать, 
объяснять, объявлять, р. гѳгшп паіи- 
гат, Гаіа, потоп. 

Рашіовіа, ае, /. 1) городъ въ Эпирѣ; 
2) городъ въ БрутгіуА. 

Рашігозив, і,/. дочь Кекропса. 
рапсіоя, оф. согнутый, изогнутый. 
рапѳвугіоив, оф. къ народному со¬ 
бранію относящійся; зиЬзі. -сов, і, т. 
(ее. вегто) рѣчь Изократа, въ кото¬ 
рой онъ превозносятъ аѳинянъ по¬ 
хвалами; отт. р. = похвальное сло¬ 
во, похв. рѣчь. 

Рапртѳив топе или Р&пз&ѳа, бгит, 
п. горы въ Македоніи на границѣ 
Ѳракіи. 

рапдо, рапхі или рйді и рѳрі^і, рас- 
іит, 8. 1) вколачивать, вбивать, 
утверждать, сіаѵит, гвоздь; р.апсогат * 
ШогіЪиз; Ь) сколачивать, сплачивать; 
ігор. сочинять, р. сагтіпа, робтаіа, 
УѲГ8П8, аіідииі Зорѣосіеат; отт. (роёі.) 
рапаеге = воспѣвать: р. Іасіа раігиш; 
2) условливаться, договоромъ опре¬ 
дѣлять, р. іегтіпоя, бдев; р. расет, 
доедав, атісіііат, іосіеіаіет, заклю¬ 
чить миръ и т. д. КВ. во 2-мъ значе¬ 
ніи употребит, рег/. рері^і, а вмѣсто 
ртаее. рал$о — расізсог. 

Р&пЬогшгш, і, /. =в Рапогшиа. 
рапіоит, і, п. просо дикое. 
рапІПоіат, іі, п. [рапів-Г&сіо] пече¬ 

ное — хлѣбъ. 
р&пів, 18, т. хлѣбъ; р. сіЬагіоя или ве- 

сишіив, простой х. 
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РапІвоиа, і, т. маленькій Панъ, лѣс¬ 
ной божокъ, см. Рап. 

Раппдпіа, ае, /. область на сѣверѣ 
Балканскаго полуострова, на югъ 
отъ Дуная; отт. Раппопіоив, аф. 
іі еиЪві. Р&хшопІі, бгат, т. жнтелж 
этой области. 

рапповиа, оф. [раппив, 2.] въ лоскуть¬ 
яхъ, оборванный, Ъохпо. 

раппив, і, т. 1) кусокъ сукна или 
шерстяной матеріи, холста; отт. роёі. 
= а) одежда р. аіѣия, (іаріех; Ь) пла¬ 
токъ; 2) {чаще) лоскутъ, особл.рІиг. 
раппі, тряпьё, лохмотье. 

РапотрЬаѳив, і, т. «виновникъ всѣхъ 
предзнаменованій и предвѣщаній л, 
прозвище Завеса. 

Рапбре, ев,/, городъ въ Фокядѣ. 
Рапорѳа, ае, /. морская нимфа. 
Рапогтпв, і, /. или -пит, і, п. городъ 
на о-вѣ Сициліи, нын. Палермо; отт. 
РапогтІіапиа, оф. и еиЬві. -ійпі, 
бгиш, т. жители г. П. 

рапвиѳ, рагіср. іл. рашіо. 
РапІ&$іаа, ае, т. мѣстечко и рѣка на 

во сточи. берегу Сициліи. 
рапІЪѳга, ае,/. барсъ. 
РапІЬоив или РапІЬив, і, т. отецъ 
троянца ЭвФорба; отт. РапІЬоІсІѳв, 
ае, пи = а) сѣнь II. — ЕирЬогѣоз; 
Ь) (НогсА. Ой. I) РуіЪа$огав, утверж¬ 
давшій — на основаніи своего ученія 
о переселеніи душъ — что онъ самъ 
находился при осадѣ Трои подъ име¬ 
немъ ЭвФорба. 

рапііоев, сот, пи пузо, брюхо. 
РапІоІ&Ьиа, і, пи «все берущій®, имя 
паразита. 

рапіотіта, ае, /. [рапіотіпшв] ак¬ 
триса, разыгрывающая пантомимныя 
роли. 

рапіотітіоив, аф. [рапіотітиз] пав- 
ТОМИННЫЙ. 

рапіотітив, і, т. пантомимъ, 
рараѵѳг, ёгів, п. макъ, 
рараѵѳгёив, аф. [рараѵег] маковый. 
РарЫив, см. РарЪов. 
РарЫ&ДО, и &оп, бпів, т. житель обла¬ 

сти РарЫадопіа, ае,/. (на сѣв. М. 
Азіи). 

РарЬоа, или -аз, і,/. 1) городъ ва о-вѣ 
Кипрѣ, посвященный Венерѣ; отт. 
РарЫив, аф. роёі. = посвященный 
Венорѣ; 2) т. сынъ Пигмаліона, осно¬ 
вавшій городъ П. 

рарШо, бпів, т. бабочка. 
рарІПа, ае,/. грудной сосокъ, сосецъ; 
роёі. = грудь 

РарІгіиа, родовое имя; къ этому роду 
принадлежали Фамиліи СагЪопез н 
Согвогев; отт. Рарігіапив, аф. 

Раріиз, имя родовое. 

рарйіа, ае, /. пузырёкъ. 
раругіГег, 6га, бгит, аф. [рарупи- 

Гего] производящій папнръ. 
раругив, і, ж. и /. или -от, і, п. па- 
пмръ, растеніе въ Египтѣ; ігор. = а) 
одежда изъ папмроваго лыка; Ь) бу¬ 
мага изъ папнра. 

раг, ігІ8, 1) оф. равный, одинакій, аіі- 
саі, сат аіщао; рагев іліег ее; раг 
(іп) аіщаа ге, аб аіщиіф касательно 
чего либо; раг рагі геіегге и рагіа 
рагіЪов гевропіеге = воздавать рав¬ 
ное, платить тѣмъ же; ігор. а) доволь¬ 
но сильный, чтобы противодѣйство¬ 
вать, противостоять, р. аііспі, аітег- 
воз аІЦивт; агтіз рагет евве; Ь) соот¬ 
вѣтствующій, огаУо раг гѳЪаа; особа 
ітрегв. иі раг еві, какъ слѣдуетъ, 
какъ прилично: пі сопяІапііЪвд Ьоті- 
піЬаз раг егаі; 2) виЬві. ровесникъ, 
товарищъ, аіісціоз; иногда = сопер¬ 
никъ, противникъ, рагет ЬаЬеге, ра¬ 
гет аярегпагі; роёі. супругъ или су¬ 
пруга; Ь) псиіг. д. пара, двое, раг $1а- 
ііаіогит, ігаігит; раг ітраг Іпіеге, 
играть въ чётъ или нечётъ. 

рагаЬШв, е, аф. [раго] легко пріобрѣ¬ 
таемый. 

рагаЪбІа, ае,/. причта, 
рагабоха, бгшп, п. странныя мнѣнія, 
противорѣчащія общинъ убѣжде¬ 
ніямъ. 

Рагаѳіаоѳпѳ, еа, /. сѣверная гористая 
часть Персиды; отт. -сёді, бгшп, ж. 
жители П. 

Рагаѳібпіит, іі, п. городъ на сѣв. бе¬ 
регу Африки. 

Рагоратівасіаѳ, см. Рагоратіяш. 
раг&яііа, ае, /. [рагааііов] блюдолиз- 
ница. 

рагааііиа, і, т. блюдолизъ, 
рагаіѳ, айѵ. [рагаіиа] съ приготовле¬ 
ніемъ, точно, рачительно, 

рагаііо, бпів, /. [раго] приготовленіе; 
старавіе пріобрѣсти, домогательство. 

1. рагаіиа, рагіср. «л. раго; 2) аф. го¬ 
товый, опшіа егапі рагаіа; рагаіая 
аі іішісапбит, г. сражаться; р. &і 
опте Іасіпив; роёі. р. сегитші, г. къ 
бою; Ъ) = несомнѣнный, вѣрный, 
ргаѳіа, ѵісіогіа; с) хорошо снабжен¬ 
ный, р. отпіЬиа ргаевіііів; рагаіиз аЪ 
отпі ге,— всѣмъ нужнымъ, во всѣхъ 
отношеніяхъ; ф опытный, искусный, 
р. іп ;иге. 

2. рагаіиа, ае, т. [раго] приготовленіе, 
снаряженіе. 

Рагоа, аѳ, /. богиня, располагающая 
участью людей; обикп. ріиг. Рагоае 
— СІоіЬо, ЬасЬевів, Аігоров. 

рагоѳ, айѵ. [рагсиз] 1) бережливо, ску¬ 
по; 2) = мало или рѣдко. 
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рагоііая, 5іів, /. м рагоітопіа, ае,/. 
бережливость. 

рагоо, ререгсі (рагві), р&гвпш (рагсі- 
іит), 8. [рагсив] 1) щадить ши бе¬ 
речь, р. ЪовііЪив, щадить и.; р. ѵаіе- 
Ъкііш, беречь здоровье; 2) = у-вов- 
держнваться, р. а ге аіщиа; Іатеп- 
1І8, Ъеііо; р. аохіііо, не пользоваться 
предложенною помощью; рагсе теіп 
= не бойся; рагсііе пітіпт ргосебеге, 
берегитесь заходить далеко; р. Іоті- 
піЬив (оспіів) = не смотрѣть, 

рагоия, оф. 1) бережливый — умѣрен¬ 
ный или скупой, Ьото р.; р. іп гѳ аіі- 
Яиа или геі аіісфив, въ чемъ-либо, 
касательно чего-л.; 2) роН. скудный, 
малый, ничтожный, Іасегпа, іѳгга, 
ваі; Ь) умѣренный, іга, тепа. 

рагсШІя, ів, /. барсъ (самка), 
рагйая, і, т. барсъ (самецъ). 
1. рагепа, рагіср. и. р&гео; 2) аф. по¬ 

слушный, покорный; Ь) 9иЪві. -іев, 
ішп, подданные. 

& рагепа, ііа, т. и /. (рагіо) 1) роди¬ 
тель, отецъ или мать; ріиг. родители, 
роН, предки или родственники; Ъ) 
ігор. виновникъ, изобрѣтатель, оре- 
гів, Іугае; 2) (рѣдко) родственникъ, 
рагепа еі ірве Тагдпіпіі. 

рагепШів, е, оф. [рагепа] родитель¬ 
скій; (Пев р. и лиЬві. рагепіаііа, шш, 
п. поминки (сравн. родительская суб¬ 
бота). 

рагепіо, 1. [рагепа] 1) приносить жер¬ 
тву умершему (отцу, матери, родствен¬ 
нику) р. аіісаі; см. рагепіаіів; 2) ігор. 
приносить жерту очистительнаго, 
отт. = а) отмстить — , р. іцшгіаѳ; 
р. ге^і ваЬ$шпв соц|пгаіогпт, за 
смерть царя смертію заговорщиковъ; 
Ь) умилостивлять, р. шпЪпа, ігае аіі- 
сіупв. 

рагао, пі, Іішп, 2. 1) (радио) являть¬ 
ся; ігор. быть яснымъ, очевиднымъ, 
особл. ітрег8. рагѳі; Ъ) являться по 
чьему-либо приказанію, отт. = слу¬ 
жить, та$івігаіиі; 2) (чаще) ігор. по¬ 
виноваться, слушаться, аііспі, Іѳ^і- 
Ьпа, уоіопіаіі аіісфпв; р. ігае, спрісіі- 
іаііЪов = предаваться — ; б) « со¬ 
ображаться. приноравливаться, р. 
іетрогі, піііііаіі, паіигае. 

Рагіапия, см. Рагіит. 
рагіоій-, см, раггіоісі-. 
рагіев, ёіія, т. стѣна. 
рагіеіІп&ѳ, ігит, /. [рагіев] старыя 

стѣны — развалины. 
РагИІа, шш, п. =• РаШіа. 
рагШя, е, аф. [раг] одинаковый, 
рагіо, рерйгі, рагіит, 8. 1) рождать, 
производить на свѣтъ, Ііѣегов; іегга 
рагіі йп^ев; 2) ігор, выдумывать. 

изобрѣтать, ѵегѣа, іаѣиіат; б) пріо¬ 
брѣтать, доставать, снискивать, віЬі 
Іашіет, атісоѳ, <Пѵіііав, атісіііат; р. 
ѵісіогіат, одержать п.; с) причинить, 
сигав, аіісаі боіогеш; роіі. р. віЬі 1е- 
іит = лишить себя жизни. 

Рагів, ідів, т. сынъ Пріама, царя тро¬ 
янскаго, виновникъ троянской вой¬ 
ны. 

Рагівіі, огшп, т. народъ въ сѣверн. 
Галліи; Ьпіеііа Рагіяіогиш, гл. городъ 
этого народа, нын. Парижъ. 

рагііег, ад/ѵ. [раг] 1) равно, равнымъ 
образомъ, одинаково, поп отпев р. 
влетав; р. ас (аЦпе, еі, иі) равно 
какъ; 2) вмѣстѣ, въ одно время: р. 
пшііов штадеге; р. сшп ѵііа веп8ов 
ахпіііііиг; 3) роёі. также. 

рагііог, бгіа, т. [рагео] служитель; 
тѣлохранитель. 

Рагіит, іі, п. городъ въ Мизіи, въ М. 
Азіи; отт. Рагіапия, оф. 

Рагіия, см, Рагоя. 
раппа, ае, /. небольшой, круглый 
щитъ. 

Раппа, ае, /. городъ въ сѣвери. Ита¬ 
ліи, чин. Парма; отт. Рагшѳпяія, е, 
оф. и виЬёі. -епаев, ішп, т. жители 
г. П. 

раппЫия, оф. вооруженный щитомъ 
(см. раппа). 

Раппепісіѳа, іа, т. греческій фило¬ 

софъ, бывшій съ Зенономъ во главѣ 
элейской школы. 

Раппепяія, е, оф. см. Раппа. 
ралпйіа, ае,/. йетіп. опа раппа. 
Рагпаяия, или -паввив, і, т. гора въ 
Фохидѣ близъ города БеІрЬі, посвя¬ 
щенная Аполлону м музамъ; отт. 
Рагп&аіия, оф. и Рагпаяія, ісіія, 
а#./, д. 

Рагпея, еіЬів, т. гора въ Аттикѣ, на 
границѣ Віотін. 

1. раго, 1. [одною корня съ и. рагіо] 1) 
приготовлять, устронвать, сопѵіѵшш, 
іпвісііае, засаду; ііа паіигй рагаішп 
еві (устроено); часто р. а1цаі<1= при¬ 
готовиться къ чему либо: р. ѣеііат, 
Пі$ат; б) намѣреваться, р. аіщпні Га- 
сегѳ; 2) заготовлять, собирать, р. сот- 
теаіит, съѣстные припасы; р. соріав, 
ехегсііиш; Ь) пріобрѣтать, р. атісов; 
р. аіщиіб ресипій, аеге, агдепіо (за 
деньги) отт. р. = покупать: р. Ьог- 
іов, ргаеДіа. в . 

2* раго, 1. [раг] сравнивать, ее сит 
аіщио. 

8. раго, бпів, т. небольшое легкое 
судно. 

рагбоЬия, і, т. 1) подрядчикъ на стан¬ 
ціяхъ въ Италіи я въ провинціяхъ, 
обязанный принимать н довольство- 
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ватъ всѣмъ необходимыхъ проѣз¬ 
жихъ пословъ и сановниковъ; 2)ро&, 
угощающій хозяинъ. 

Р&горятівив, і, т. горы въ Авін на 
сѣверо-востокъ отъ Индіи; отт. Ра- 
горатів&<1аѳ,йгщп,тл. жители этихъ 
горъ. 

р&горвіа, Нія,/. небольшое блюдо. 
Р&гов, і,/. островъ на Эгейскомъ мо¬ 
рѣ; отт. Рагіия, аф'. Іаріі Р.=таг- 
пюг; еиЬві. Рйгіі, Сгит, т. жители 
она П. 

р&гга, ае,/. пигалица, зловѣщая птица. 
РаггЬйвіа, ае, /. область и городъ въ 
Аркадіи; отт. РаггЬавіов, аф. и 
РаггЬѣвія, ісіія, аф./. роМ.== аркад¬ 
скій: (іеа Р. = Сагтепіа; гех Р. = 
Еѵапсіег. 

РаггЪавіия, іі, т. греческій живопи¬ 
сецъ, урож. г. Эфеса. 

раггіоійа» ае, т. [раіег(?)-сае<1о] 1) 
убійца, особ*, отца или родственни¬ 
ка; 2) == злодѣй, измѣнникъ. 

раггіоісШів, е, ас#, отцеубійственный 
— злодѣйскій, бевбожныЙ, см. раггі- 
сМа. 

раітіоісіішп, іі, п. [раіег(?)сае<1о] 1) 
убійство, оообл. отца или кого-либо 
изъ родственниковъ; 2) злодѣйство, 
измѣна, предательство. 

рагв, іів, /. 1) часть, игЪіз, Ъотіпит; 
ех рагіе или ех аіщиа рагіе = айѵ. 
частію, отчасти; та#па ех рагіе или 
та^паш рагіет, по большой части; 
тауогв (тахіта) ех рагіе, большею 
частію; бпаЬив рагііЬав ріия, вдвое 
больше; отт. таііів р&гііЬші, при 
сроен, ст. = гораздо; пшііія рагііЬав 
т&;ог; т. рагііЪив шаіо; Ь) доля, рго 
теа (іпа, впа) рагіе, на мою долю — 
по силамъ, сколько возможно; с) уча¬ 
стіе, р. теа паііа егіі іп Ьос; рагіет 
ЪаЬеге іп ге аіідиа или евве іп рагіе 
геі аіісіцив, принимать участіе, быть 
участникомъ въ чемъ-л.; ѵосаге (ге- 
уосаге) іп рагіет геі аіісіция, допу¬ 
стить къ участію, заставить прини¬ 
мать участіе въ чеиъ-л.; іп рагіет 
уѳпіге, сдѣлаться участникомъ; 2) = 
сторона, пігацпѳ р. ТіЬегІ8; аЪ віпі- 
вігй рагіе, съ лѣвой стороны; аЬ впа 
рагіе, съ своей ст.; ех ипа рагіе — 
ех аііега рагіе; ^аа8 іп рагіе а = ку¬ 
да; іп еат рагіет, въ ту сторону, 
ігор. съ тѣмъ намѣреніемъ или та¬ 
кимъ образомъ, такъ; ассіреге аіі- 
^иі(І іп Ьопат рагіет, принимать что 
съ хорошей стороны; іпіегргеіагі аіі- 
^пі<I іп (іеіегіогет рагіет, толковать 
что въ худую сторону; іп иігапніпе 
рагіет, въ обѣ стороны, ігор. на тотъ 
х другой случай: аівриіаге іп иігат- 

дие рагіет, разсуждать за н про¬ 
тивъ; отпіЬаз рагііЬав, ех (яЬ) от- 
пі рагіе или іп отпев рагіев, со 
всѣхъ сторонъ, во всѣхъ отноше¬ 
ніяхъ, совершенно; ех оііа рагіе, съ 
какой-нибудь стороны, въ какомъ- 
нибудь отношеніи; паііа рагіе (роёі.) 
совсѣмъ не, нисколько; Ь) оообл. рітг. 
=* партія, рагв Магіапа или рагіев 
Магіапаѳ; рагіев 8а11апае; Апіопіпв 
рагііат Саевагів; пеаігіив, паіііцв ряг- 
іія евве, быть нейтральнымъ; рагіев 
оріішае — патріоты; 8) рЫг. = роль, 
ргітаз рагіев а$еге, играть первую 
р.; Ь) должность, ішрегаіогін о№сіа 
аЦпе рагіев; теае вппі рагіев илы 
теагат еві рагііат, эго мое дѣло. 

рагвІтопіа, ае, /. (рагсо) бережли¬ 
вость. 

РвгШаоп, бпів, т. царь калндонскій; 
отт. РагіЬадпіии, аф. и еиМ. Ряг- 
Ш&опМев, ае, т. потомннкъ П.=Мѳ- 
Іеаяег. 

Рагіпѳпі или Рагіішіі, бгапц ж. пле¬ 
мя въ Иллиріи. 

Р&гШёпі&е, ігат, т. дѣти саяртяж- 
скнхъ женщинъ и илотовъ. 

РагіЬёпіив, іі, т. горы ня границѣ 
Арголиды и Аркадіи. 

РагіЬепораеив, і, т. одинъ изъ семи 
героевъ, предпринявшихъ походъ 
противъ Ѳивъ. 

РагіЬѳпдрѳ, ев, /. древнее названіе 
города Неаполя; отт. -рёіоя, аф\ 

РагіЫ, бгит, т. воииствеиное племя 
въ области РагіЫа, ае,/. или (редко) 
РагіЫѳпѳ, ев, /. ня востокъ отъ Ми¬ 
діи и на сѣверъ отъ Перснды; опт. 
РагіЫспв, аф. и РагіЬав, аф\ (роН.) 

РагіЫпі, см. РагЪЬѳпі. 
РагіЬуаеі, бгит, т. = Р&гіЫ. 
рагііоѳрв, сТрів, оф. [рагв-саріо] при¬ 
нимающій участіе, участвующій, при¬ 
частный, геі аііс^ив; рагіісірет евве 
аіісаі аіісауав геі, быть соучастникомъ 
кого въ чемъ; отт, ейЬ$і. соучаст¬ 
никъ, товарищъ, р. хпеов. 

рагііоіро, 1. [рагіісерв] 1) аіщпет геі 
аіісщив, сдѣлать кого соучастникомъ 
въ чемъ-л.; 2) аіщиіб, участвовать въ 
чемъ, имѣть свою долю въ чемъ; 8) 
аіщаід сот аІЦио, имѣть что вмѣстѣ 
съ кѣмъ, дѣлиться съ кѣмъ чѣмъ-л. 

рагіІойіа, ае,/. [йетж. от* рагв] ча¬ 
стица, частичка. 

рагііооІАІіт, сЛѵ. [рагіісоіа] по ча¬ 
стямъ. 

рагііш, адъ. [рагв] 1) частію, отчасти, 
атісі р. (іевегаегапі те, р. еііят рго- 
(іідегппі; 2) = аф. (пот. еі асе.) нѣко¬ 
торая часть, нѣкоторые, рагііш е по- 
Ъів іітібі вппі; р. ооріагот тіОіі. 
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рагііо, 4. м рагііог, 4. Лероѣ, [рагв] 
дѣлить, раздѣлять, рагііипіог ргоѵіп- 
сідв ідіег ее; р. аіщиіб сиш аііцио, 
подѣлиться съ кѣмъ чѣмъ-л.; рагіі- 
іоз (ролл.) раздѣленный, отдѣленный, 

рагіііе, аЛѵ. [рагііо] съ раздѣленіемъ 
раздѣльно. 

рагійіо, бпів, /. [рагііо] дѣленіе, раз¬ 
дѣленіе. 

рагійгіо, 4. [рагіо] 1) іпіг. лежать въ 
родахъ, мучиться родами; ігор. ві іаа- 
цшип рагіогіаі шша рго рІогіЬил, му¬ 
чится; 2) ігапв. = рагіо, рождать, 
производить, поіиа р. ітЬгев; (аЪзоІ.) 
агЬог, а^ег рагіагіі = зеленѣетъ; 
ігор. имѣть на умѣ, замышлять, за¬ 
тѣвать, аііцоіб. 

рагіов, рагіср. и. рагіо. 
рагіив, ил, т. [рагіо] 1) рожденіе; ігор. 
происхожденіе, начало; 2] плодъ — 
дитя или детбяышъ, іегае рагіиа ааов 
бНідоші; рагіаш івгге (догеге) быть 
беременною; рагіаш едііі (есіеге) =■ 
разрѣшиться отъ бремени, родить; 
роН. рагіоз іеггае = Оідопіев. 

рагит, аЛѵ. недостаточно, слишкомъ 
мало, р. іпіеііехі; р. аіідиіб Пасете, не 
обращать на что вниманія; р. аіідиіб 
ЬаЪеге, не быть довольнымъ, не до¬ 
вольствоваться чѣмъ, 

рагшпрѳг, аЛѵ. [рагат] на короткое 
время. 

рапшсйіив, і, т. небольшое судно. 
Рагив, і,/. = Рагов, і. 
рагѵі-рѳшІо,-8. мало уважать, 

считать маловажнымъ, 
рагѵііаа, аіів,/. [рагѵиз] малость, 
рагтйіив, оф. [<іетіп. отъ рагтиа] 1) 

маленькій, небольшой, незначитель¬ 
ный, паѵісиіа, оррібит, ргоеііиш; 
виЬві. Ьос рагѵиіиш, эта малость, без¬ 
дѣлица; рагтиіиш = аЛѵ. весьма ма¬ 
ло: р. сШГегі, разнится; 2) маленькій, 
молоденькій; виЬві. рагѵиіив, дитя; а 
рагѵпіо (рагѵиіів) съ молодыхъ лѣтъ, 
смолоду. 

рагѵив, оф. сотр. шіпог, вир. пишите; 
1) малый, небольшой, Іосиа, гев, Ьепѳ- 
бсішп; виЬві. рагѵив, рагѵа, дитя; а 
рагто (рагѵіа) съ малолѣтства, смоло¬ 
ду; шідог, шідішоз паіа (аеіаіе) млад¬ 
шій; виЬві. шідогез, дѣти или моло¬ 
дые люди, роіі. — потомки; шіпішиз, 
малѣйшій, отт. шіпішит = аЛѵ. все¬ 
го менѣе, весьма мало: ш. ѵаіеге; 2) 
незначительный, неважный, р. ботов, 
геа, сагтѳп; раггі еі ашріі, люди про¬ 
стые н знатные; рагѵі, шіпогів (реп. 
ргеіп) бисеге, іасегѳ, аезіішаге, мало, 
менѣе цѣнить, уважать; рагѵі евве, 
мало значить; рагѵо (шіпогів) етеге, 
ѵепбеге, дешево (дешевле) купить, 

продать; Ь) слабый, тихій, топпшг, 
•ѵох; с) роН. слабый, смиренный, роб¬ 
кій, ашпшз, ѵегЬа. 

РавагдаЛаѳ, агат, /. древн. столица 
царей персидскихъ. 

равоо, р&ѵі, равіаш, 8. 1) пасти, вте¬ 
чет, оѵев; равсі (рам.) пастись; и го¬ 
дов разсопіог, роН. = Лероѣ, сареііае 
раасепіев, пасущіяся к.; 2) кормить, 
Ьевііаз, вегѵов; ігор. питать, ашогеш, 
врет; роіі. р. ЬагЪат, отросгить б.; 
равсі = а) кормиться, питаться, &оп- 
біѣив, ігор. гарідів, асеІегіЬив; Ь) ѣсть, 
разіав доатіпа; ^иит риііі поп равсе- 
гепіиг; роіі. (рам.) разіав сіЬав; 8) 
ігор. тѣшить, услаждать, увеселять, 
равсеге осиіов, апітпш; равсі ге аіі- 
диа, любоваться, тѣшиться чѣмъ-л.; 
4) (рѣдко) давать поѣсть травы съ—, 
стравливать, р. соІІев; доі адоов ѵев- 
ігов рае сап і, отт. ігор. опустошать, 
сашров. 

равоиив, аф. [равсо] пастбищный; 
отт. виЬві. равсаиш, і, п. обикн. ріиг. 
пастбище. 

РавірЬаё, ев, /. дочь Геліоса, супруга 
Миноса, мать Ммнотавра, отт. Раві- 
рѣаёіив, оф. 

раввѳг, бгів, т. 1) воробей; р. шагіпов 
(заморежій) — строусъ; 2) морская 
камбала. 

равѳѳгойішц і, т. Летіп. от раввег, 1. 
раваіт, аЛѵ. [рапбо] 1) разсѣянно, тамъ 
и сямъ, всюду, раіагі р. рег адоов; 2) 
безъ разбора, іпбосіі босіщие. 

р&ввшп, і, п. вяно нзъ сушенаго вино¬ 
града, см. рапбо, 1. с. 

1. раввин, рагіср. «л. раііог и рапбо. 
2. раввив, ив, т. [рапбо] 1) шагъ, ідсе- 

беге равви іагао; Ь)мѣра: аЬевве аЪ 
игЬе шіііа равваиш бисепіа; шШе р., 
римская миля = 1*/* версты; 2) роіі. 
стопа, слѣдъ. 

равііііив, і, т. шарикъ, пилюля, лепе¬ 
шечка. 

равііо, одів, /. [равсо] 1) пасете; 2) 
паства, пастбище, 

равіог, бгів, т. [равсо] пастухъ, 
равіогаііи, е, оф. [равіог] пастушій, 
пастушескій. 

равіогІоіив, м равіогіиа, оф. = рав- 
іог&Іів. 

1. равіив, рагіср. гл. равсо. 
2» равіив, ив, т. [равсо] 1) кормленіе; 

2) кормъ; ігор. пища; 8) пастбище, 
раіадоит, іі, п. обшивка, бордюръ. 
Раіага, бгит, п. городъ въ Лвкін, съ 
• храмомъ Аполлона; отт. Раіагѳив 
и -гаеив, оф. и виЬві. -гіпі, бгит, т. 
жители г. П. 

Раіаѵішп, іі, п. городъ въ сѣв. Ита¬ 
ліи, ньш. Паду а; отт. Раіатіпшц 
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аф. и виЪяі. -ѵіпі, бгшп, т. жите¬ 
ли П. 

раіѳ-і&оіо, Гёсі, іасіпт, 8. 1) откры¬ 
вать, рогіаш; р. ѵіат, провожать д., 
отт. р. * открыть дорогу (къ чему), 
сдѣлать что доступнымъ: Іоса раіеГе- 
сіі; роёі. р. виісшп, провести борозду; 
Ь) распирать, растягивать, асіехп Іоп- 
$іив; 2) раскрывать, открывать видъ, 
дѣлать видимымъ, Іах р&іеіасіі ог- 
Ъет; р. Мівеппт; ігор. открывать, дѣ¬ 
лать извѣстнымъ, обнаруживать, гет, 
о4іпт, сощигаііопет; р. ее аіісаі, от¬ 
крыться кому. 

раіѳГаоііо, бпіз, /. [раіеГасіо] откры¬ 
тіе, раскрытіе, обнаруженіе. 

раіѳ-&о, см. раіейаоіо. 
раіеііа, ае, /. [<істит. отъ раііпа] не 

большая чаша, особл. жертвенная, 
раіеііа, ае,/ въ нѣкот. издан, вм. раііпа. 
раіепв, рагіср. гл. раіео; 2) аф. откры¬ 

тый, Іосое; ігор. явный, 
раіѳпіѳг, аАѵ. [раіепа] открыто, 
раіео, пі, — 2. 1) быть открытыхъ, 

допша, ѵіа раіеі; ѵаіѵае раіепі, двери 
растворены; ігор. а) быть доступ¬ 
нымъ, Ьопогев раіепі аіісаі; Ъ) быть 
подверженнымъ, іпвідіів аіісарв; е) 
быть на глазахъ, на виду, отт. ж 
быть очевиднымъ, явнымъ, особл. 
ітрегв. раіеі Ьос Гасіпт евве, очевид¬ 
но, что —; 2) простираться, ге$іо Іаіе 
раіеі; р. ів ІаіііпШпет, іп Іопріиді- 
пет; ігор. Ьос ргаесеріит Іаііаз раіеі. 

раіѳг, ігіа, т. 1) отецъ, р. іатіііав или 
{атіііае, отецъ семейства; раіген, от¬ 
цы или передки; Ь) роёі. виновникъ, 
творецъ; 2) почетное прозваніе: Ае- 
пеаа р. раігіае; р. Огасіітпв = Мага; 
раігев сопвсгіріі = сенаторы, см. соп- 
8СгіЬо; раігев = сенаторы или патри¬ 
ціи; раіег раігаіпа, старшій изъ Фв- 
ціалбвъ, см. раіго. 

раіёга, ае, /. чаша особл. жертвенная, 
р&іѳгшів, аф. [раіег] 1) отеческій, апі- 
пшя; 2) = раігіае, отцовскій, отцу 
принадлежащій или принадлежавшій, 
отъ отца перешедшій по наслѣдству, 
геа, Ъопа (имѣніе), а^гі, сиііит, іга; 8) 
роёі. отечественный, 

р&іѳвоо, іпі, — 8. [раіео] 1) откры¬ 
ваться, рогіиз раіеасіі; ігор. дѣлать¬ 
ся явнымъ, обнаруживаться, гез, іпаі- 
<1іае раіевсшіі; 2) простираться, ітре- 
гіпт Іаіе раіезсіі. 

раіЫоив, аф. распутный, развратный. 
раііЪШв, е, аф. [раііог] 1) сносный, 

сіоіог; 2) чувствительный, воспріим¬ 
чивый, паіпга. 

раііЪйІит, і, п. [раіео] вилообразное 
бревно, — висѣлица или крестъ, 

раііепв, рагіср. хл. раііог; 2) аф. пере¬ 

носящій, способный переносить, вы¬ 
носливый, (Іоіогіз, ІаЬогіз; ашпіз р. 
паѵіит, судоходная р.; Ь) терпѣливыі, 
кроткій; с) роёі. выдерживающій — 
крѣпкій, агаігиш. 

раіІѳпіѳг, айѵ. тер пѣли во. 
раііепііа, ае,/. [раііепв] 1) претерпѣ- 
ваніе, перенесеніе, іашів, рапрегіаіів; 
2) терпѣніе, терпѣлнвость. 

раііпа, ае, /. чаша. 
раііог, рампе з., 8. йероп. терпѣть, 
претерпѣвать, переносить, гіоіогея, 
зегуііпіет, п&иіга^іпт; роёі. р. іп зіі- 
уіз, претерп. много бѣдствій въ лѣсу; 
Ь) терпѣливо сносить, переносить, 
опшіа, ітрегіит; 2)^ терпѣть — допу¬ 
скать, дозволять, аіщаій; рег Ьпез 
зиоз Неіуеііоз іге раііапіпг; піЬЛ 
циіеішп р&іі, ничего не оставлять въ 
покоѣ. 

раіівоо, 8. = раіевсо. 
Раігае, йгпт,/. городъ въ Ахаіи; отт. 
Раігѳпвів, е, аф. и виЬхі. -пзев, ішп, 
т. жители П. 

раігаііо, бпіз, /. [раіго] исполненіе, 
совершеніе. 

раігаіог, бгіз, т. [раіго] исполнитель, 
раігаіив, см. раіег, 2. 
Раігѳпвів, е, аф. см. Раігае. 
раігіа, ае,/. см. раігіиа. 
раігІсіаіпв, из, т. [раігісіпз] достоин¬ 

ство патриція. 
раігіоісіа, ае, т. [раіег-саеЯо] отце¬ 

убійца. 
раігіоіив, аф. [раіег] происходящій 

отъ древнихъ сенаторовъ (раігев), 
отъ древнихъ гражданъ римскихъ, 
Гашіііа р.; отт. *иЪв&. р&ігісіі, бгпт, 
т. патриціи, орроп. рІеЪеді. 

раігітопішп, іі, п. [раіег] имѣніе, 
перешедшее по наслѣдству отъ от¬ 
ца, наслѣдственное имѣніе; наслѣд¬ 
ство. 

раігшшв, аф. [раіег] имѣющій отца 
въ живыхъ. 

раігііиѳ, аф. [раіег] полученный въ 
наслѣдство отъ отца, 

раігіив, аф. [раіег] отцовскій, отцу 
принадлежащій или принадлежавшій, 
отъ отца перешедшій по наслѣдству, 
ге$пшп; Ъопа, гее р. отцовское, родо¬ 
вое имѣніе, отт. =• наслѣдственный, 
древній, тое, засга; оиЬві. раігіа, ае, 
/. ($с. іегга) отечество; отт. раігіае 
аф. отечественный, веппо. 

р&іго, 1. приводить въ исполненіе, со¬ 
вершать, Гасіппз; р. Ъеіішп, кончить 
в; р. расет, заключить м. 

раігосіпішп, іі, п. [р&ігоппе] 1)защн- 
щевіе, защита, покровительство особл. 
передъ судомъ, аіі раігостіо аіісфае, 
еиесіреге раігосіпіат аігсціив; 2) ігор. 
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покровительствуемый — кліентъ, іие- 
гі раігосіпіа. • 

раіагдсіпог, X. йероп. [раігосіпіит] за¬ 
щищать, покровительствовать, аіісоі. 

Раігооіѳв, іа, и -ця, т. Патроклъ, 
другъ Ахиллеса. 

раігопа, ае, / [раігопов] покровитель¬ 
ница, защитница. 

раітопия, і, т. [раіег] 1) покровитель, 
‘ защитникъ, рІеЬіз, іоебегія; Ь) защит¬ 

никъ въ судѣ, адвокатъ; 2) покрови¬ 
тель, ваступннкъ, ходатай (въ древ¬ 
нѣйшія времена — въ отношеніи къ 
кліентамъ, вассаламъ, впослѣдствіи— 
бывшій господинъ вольноотпущен¬ 
наго). 

ра&ибНв, е, аф*. [раігипз] 1) происхо¬ 
дящій отъ брата (рѣдко сестры) отца; 
ітаіег р. и оиШ. раігпеіів, іа, т. двою¬ 
родный братъ; 2) роёі. двоюроднымъ 
братьямъ принадлежащій, родствен¬ 
ный, ге&па, огі#о. 

раіпшв, [раіег] 1) виЬві. раіпша, і, т. 
дядя по отцѣ, брагъ отца; р. тарг= 
ігшіег ргоаті; Ь) строгій судья нра¬ 
вовъ; 2) роёі. оф*. -па, а, пт, дядинъ, 
епвіа. 

Раіоіоішц 1) [раіео] прозвище Яна, 
храмъ котораго былъ открытъ во 
время войны; 2) пот. ргорг. отт, Ра- 
тіоі&пш, оф*. шшеп Р., долгъ П. 

раійіив, аф*. [раіео] 1) открытый, от¬ 
пертый, Гепевіга; о) роёі. для всѣхъ 
доступный, общій, Іосиа, огѣіа; 2) ши¬ 
рокій, обширный, Іоспа, пшпбпя, па- 
тіа; гаші р., раскидистыя вѣтви, 

раиоііав, аііа,/. [раиспа] малость, ма¬ 
лое ЧИСЛО. 

раиойіив, аф\ сіетіп. отъ рапспа. 
районе, аф*. 1) віпд. (рѣдко) малый, не¬ 

большой, ппшѳглв; 2) обыкн. рИиг. *сі, 
ае, а, немногіе, Ьотіпеа, геа; рапсіа 
(ас. ѵегЪів) ехропеге, аЬвоІѵѳге, изло¬ 
жить, разсказать что въ короткихъ 
словахъ; пі іп рапса сопіегат, чтобы 
сказать вкратцѣ. 

р&оі&ііт, адѵ. [рапіат] понемногу, 
мало-по-налу. 

рапІІврег, а<йь [рапіат] недолго, не¬ 
много, на короткое время, 

раиійіпа, аф. и раиійіит, сктхп. 
отъ раиІиа и рапіат. 

р&аіик, аф. 1) (рѣдко) малый, незна¬ 
чительный, шотепіит; 2) чаще пеиіг. 
9%пд. рапіат выЪзі. и а&ѵ. малость, не¬ 
много, піЬіІ апі р. апіегге, р. аЪеааѳ; 
роаі р. послѣ короткаго времени; 
рапіо теііог (тіппз, ріпа] немногимъ 
= немного, нѣсколько лучше; рапіо, 
апіе, незадолго передъ тѣмъ; рапіо 
рові, вскорѣ послѣ того. 

Рапіив, і, ія. Фамильное имя. 

раирѳг, ёгіз, аф*. небогатый, бѣдный, 
раирѳгойіия, аф*. йетіп. оптъ раирег. 
раирѳгіѳв, ёі,/. = раирегіаз. 
рапрѳго, X. [рапрег] дѣлать бѣднымъ, 

аіциет; р. аіциет гѳ аіі^иа, лишить 
кого чего-л. 

рапрѳгіав, йіів, /. [раирег] бѣдность, 
рапва, ае,/. остановка; баге р. геі аіі- 

спі, пріостановить, прекратить что. 
рапаІа, и -ееа, ае, /. родъ оливки, ия- 

котная, сочная оливка. 
Ратшіав, ае, т. знаменитый греч. жи¬ 
вописенъ, современникъ Апеллеса; 
отт. Раияіаоик, аф. 

рводо, X. пріостанавливать, перестаю 
вать. 

раихіііив, и раихШйІия, аф‘.=раи- 
Іиз и раиіпіпз. 

раѵѳ-Гаоіив, рагіср. (роёі.) испуган¬ 
ный, объятый ужасомъ, 

р&ѵѳо, раѵі, — 2. дрожать, трепетать 
отъ страха, быть въ большомъ стра¬ 
хѣ, весьма бояться, аб аіщпіб, чего- 
д.; аііспі, ва кого; рѣдко ігап*. р. аІІ- 
Яиіб. 

раѵѳзоо,-8. [ратео] 1) Мг. за¬ 
дрожать отъ страха, испугаться; 2) 
ігств. страшиться, бояться, аіідпіб. 

раѵісіе, аЛѵ. [раѵібпз] боязливо, робко. 
раѵІДшц аф. [раѵео] 1) боязливый, 
пугливый, робкій, Іерпв, аѵів; Ь) ис¬ 
полненный страха, р. ех вошло; 2) 
роёі. причиняющій безпокойство, при¬ 
водящій въ трепетъ, теіпв. 

раѵітѳпШпш, аф'. съ каменнымъ по¬ 
ломъ, см. ратішепіпт. 

ратішѳпішп, і, п. [ратіо] битая земля, 
настилка изъ глины н хряща, камен¬ 
ный полъ. 

р&ѵіо, 4. бить — убивать, уплотнять, 
іеггат. 

раѵііо, 1. роёі. = раѵео. 
рато, бпіа, т. павлинъ, 
раѵог, Сгія, ж. [ратео] трепетъ, страхъ, 
р&х, йсів, /. 1) миръ, расет Гасеге, 

сотропеге, заключить м.; расет а#і- 
іаге, ехегсеге, расе піі, жить въ ми¬ 
рѣ, пользоваться миромъ; іп расе или 
расе, во время мира; ассіреге аіідиет 
сит расе, спт Ьопа расе — миролю¬ 
биво; Ь) ігор. покой, тишина, душев¬ 
ное спокойствіе; 2) = позволеніе, ра¬ 
се іпа, съ твоего позволенія; расе 
аіісіцив; 8) = милость, милосердіе, 
ехогаге расет біѵпт (беотт). 

рахіІХив, і, т. колокъ, тычинка, 
реооаішп, і, п. [рессо] погрѣшность, 

проступокъ. 
рѳооаіпв, пя, т. [рессо] прегрѣшеніе, 
реооо, 1.1) ошибаться, погрѣшать, аіі- 

диіб или іп ге аі^иа, въ чемъ-д.; 
еабет рессаі, онъ дѣлаетъ тѣ же 
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ошибки; хпиііа ресс&піиг, дѣшотся 
многія -ошибки, ошибаются во мно¬ 
гихъ отношеніяхъ; 2) грѣшить, про¬ 
виниться, егдо (іп) аіщает, ід ге &1і- 
даа. 

рѳоогбвив, аф\ [ресив] богатый ско¬ 
томъ. 

рѳоѣеп, Іпіз, п. [ресіо] гребень, гребен¬ 
ки; отт. вслѣдствіе сходства = а) 
бёрдо: Ь) чесалка; грабли; с) гребен¬ 
чатый смычокъ для струнныхъ ин¬ 
струментовъ; ігор. пѣсня, ритмъ: аі- 
Іегпо ресііпе = гекзаметромъ и пен¬ 
таметромъ; ф (Лог.) гребенчатая ра¬ 
ковина; е) (Оѵйі.) складываніе рукъ 
крестомъ, напр. въ испугѣ. 

рѳоЕІпаІіт, айѵ. [ресіеп] подобно 
гребню. 

рѳоіо, рехі (хиі), рехшп, 3. чесать, са- 
ріііов, сошаа; р. І&п&т, шерсть; отт. 
іо^а реха = новая т., шерстистая т. 

рѳоіоя, бгів, п. грудь; роН. сага вого- 
гат ресіога = вогогев; ігор. сердце, 
душа: Ьоіо ресіоге атаге, содоаге; 
ресіоге едав ехсіііі = онъ забылъ. 

реои, с2о*. иі, аЫ а, рЫг. па, йЬив « 
ресаа, огів. 

рѳои&гіия, оф\ [респ] скотный, г ев р., 
скотоводство; отт. еиЬеі. а) -агіив, іі, 

т. скотоводъ — занимающійся ското¬ 

водствомъ, откупщикъ обществен¬ 
ныхъ пастбищъ; Ь) -агіа, бпіт, п. 
стада; с) агіа, ае,/. скотоводство. 

рѳооі&іог, бгів, т. [ресиіог] похити¬ 
тель государственныхъ денегъ, каз¬ 
нокрадъ. 

рѳоиШик, іи, т. [ресиіог] похищеніе 
государственныхъдѳнегъ, казнокрад¬ 
ство. 

рѳоиіі&гів, ѳ, аф*. [ресиіішп] 1) соста¬ 
вляющій собственность частнаго ли¬ 
ца, собственный, вегѵив; 2) особен¬ 
ный, йѳсгеіот. 

реоиИагІіѳг, аЛѵ. [ресоііагів] особен¬ 
но, особливо. 

ресиііаіив, оф [ресиііат] имѣющій 
состояніе, съ состояніемъ, зажиточ¬ 
ный. 

реоиіібіпт, і, ». йетіп. отъ рѳсиііит. 
реойііит, іі, п. собственность, имуще¬ 

ство, особл. сбереженныя деньги, 61іі, 
вегѵі. 

ресиіог, ѣ йероп. похищать государ¬ 
ственныя деньги—обкрадывать, гет- 
раЫісат. 

ресйпіа, ае, /. [ресия] 1) имѣніе, иму¬ 
щество, іпѵаДеге іа аііепат р.; 2) 
(чаще) деньги; р. ргаевепв или питѳ- 
гаи, наличныя д.; Гасеге р., наживать 
д.; (ііев ресипіае, день, срокъ плате¬ 
жа; ресопіаѳ, деньги, денежныя сум¬ 
мы. 

рѳохтіагіии, оф. [ресйпіа] денежный, 
до денегъ касающійоя, г ев, Іів. 

рѳоипіовив, оф [ресйпіа] имѣющій 
много денегъ, богатый. 

1. ресив, бгів, м. 1) скотъ, особл. мел¬ 
кій скотъ, овфі; 2) роді. = ресаа, 
йсіів, овца. 

2. рѳоав, йсіія, /. животное, скопав, 
особл. мелкаго скота, овца. 

рейаіів, ѳ, оф. [рев] Футовый, мѣрою 
въ одвнъ футъ. 

Рейапив, см. Рѳйит. 
рѳйагіиа, аф. [рев] пѣшій: вепаіоте* 
р , низшіе сенаторы, неимѣвшіѳ пра¬ 
ва подавать свой голосъ: когда выс¬ 
шіе объявили свои мнѣнія, то они 
переходили на ту или другую сторону, 

рейва, ііів, т. [рев] 1) пѣшій, пѣше¬ 
ходъ, іге ресіііет, идти пѣшкомъ; 2) 
пѣхотный солдатъ, пѣхотинецъ, соі- 
ІесЬ. — реіііев, пѣхота; ецшіез ре<1і- 
іевяпе, пѣхота и кавалерія, ігор. = 
плебеи и патриціи, низшіе и высшіе, 

рѳйѳзіѳг, вігів, е, аф [рев] 1) пѣшій, 
пѣхотный, соріае, ехегсіШя; ра^па р. 
сраженіе пѣхоты; віаіиа р., пѣшая 
ог(1о р. = рІеЬв; б) сухопутный, со- 
ріае; ргоеііит р., сраженіе на сушѣ; 
іОлеге ребевігі, сухимъ путемъ; 2) 
ігор. прозаическій, написанный про¬ 
зою, огаііо, Ьіаіогіае; Ь) низкій, про¬ 
стой, нетто, тива. 

рейѳіѳпііт или рѳйеіѳтііт и рѳ- 
йѳіѳтрііт, аДѵ. [рев] нога за-погу, 
ігор. мало-по-налу, нсподоволь, осто¬ 
рожно. 

ресііоа, ае, /. [рее] петля, дута, си¬ 
локъ — оковы; ігор. узы. 

рѳсііойіив, і, т. [йетт. отъ рев] 1) 
ножка; б) черешокъ, стебелёкъ; 2) 
пресмыкающееся животное, гадъ, 
особл. вошь. 

рскИавѲ4шів, і, т. и -циа, ае,/ [рез- 
ве^иог] слѣдующій, -ая за кѣмъ, со¬ 
провождающій, -ая; отт. лакей, слу¬ 
га, служанка. 

рѳсШаІив, ив, т. [ресіез] пѣхота. 
Рѳй|ив, родовое имя. 
рѳйо, рерѳйі, ресШшп, 3. испускать 

вѣтры. 
ре&шп, 1, п. пастушескій посохъ. 
Рѳйшп, і, п. городъ въ Даціумѣ; отт. 
Рейапиа, аф. 

Рѳз&вив, і, т. крылатый конь, рож¬ 
денный отъ крова Медузы; ударъ 
его копыты произвелъ Гашюкрену— 
источникъ, посвященный музамъ; 
ігор. гонецъ. Отт. Рѳв&аів, кііа, 
оф. /. д. (роіі.) = къ музамъ относя¬ 
щійся, принадлежащій; Ре^а&іДев оп- 
4ае = Нірросгепѳ; Рѳзаакіѳа, йот, 
/. = Мояав. 
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редела, Йіів, п. 1) полки для книгъ; 2) 
ПОДМОСТКИ. 

рѳіёго или рѳг^цго, 1. ложно клясть¬ 
ся, учжянть ложную присягу или на¬ 
рушить клятву; ^ рфгаіат, клятво¬ 
преступленіе. 

ре;ог, реіия, см. хп&іоа. 
реі&деив, аф. [ре1а$ив] морской. 
Реіадбпіа, ае, /. область ■ городъ въ 
Македоніи; Реіа^опев, пат, т. жи¬ 
тели П. 

роі&деи», і, п. роёі. = тяге, море. 
Реі&вві, бтт, ж. древнѣйшіе жители 
Греціи, роёі. = греки; отт. Рѳіав- 
деав, ібів, и Рѳіавзів, ібів, аф. /ст. 
д.\ Рѳіавдеоав и -ври, аф. роёі. = 
греческій. 

РеІѳіЬгопіа» ае, /. область Ѳессаліи,, 
въ которой жили кентавры м лани¬ 
ты; отт. РѳІѳіЬгопіі = Ьарі- 
іЪаѳ. 

Реіѳав, еі, и еов, т. царь мирмидоиовъ 
въ Ѳессаліи, въ области РЫЫа, сынъ 
Эака, отецъ Ахиллеса; отт. Рѳііа- 
еоя, аф. и виЪві. Рѳіісіев, ае, т. 
сынъ П. ж АсЬШев. 

рѳіех, см. рѳііѳх. 
Рѳііаоив, см. Реііоп. 
Рѳііав, аф. см. Рѳііоп* 
Рѳііав, ае, т. царь въ Ѳессаліи, дядя 
Язона, котораго оиъ послалъ за зо¬ 
лотымъ руномъ въ Колхиду; отт. 
РеШиіѳа, от,/, дочери II. 

рѳііоаіав, не, т. см. рѳШоаіив, 
рѳііоаіа, см. рѳіііоаіа. 
Рѳіісіев, см. Реіѳав. 
Реіідеіі, отт, т. народъ въ Самніумѣ; 
Рѳіідеіпв, аф. 

Реііоп, іі, ». и -ов, іі, т. гора въ Ѳес¬ 
саліи; отт. Рѳііав, йбів, аф. /. и 
-1 і&сие, аф. Пелійскій. 

Рѳііа, ае, /. и РѳІІе, ев, /. городъ въ 
Македоніи, мѣсторожденіе и столица 
Александра М.; отт. Рѳііаѳив, аф. 
роёі. = македонскій, 

реііах, 5сів, аф. [рѳііісо] обманчивый, 
обольстительный, коварный, 

рѳііѳоііо, бпів, /. [рег!е$о] прочнты- 
ваніе. 

Рѳііѳпѳ, ев,/, городъ въ Ахаіи. 
рѳііѳх, Ісія, /. 1) незаконная жена; 2) 

= совмѣстница, соперница, пхогів. 
рѳШоаіив, ив, т. [реііех] незаконное 
супружество. 

рѳИіоіо, Іехі, Іесішп, 8. привлекать, 
при*заманивать, стараться склонить 
на свою сторону. 

рѳШойІа, ае, / [йстіп. отъ реііія] 
шкурка, кожица; рѳШсоІ&т сагаге = 
нѣжиться, ни въ чемъ себѣ не отка¬ 
зывать. 

рѳШв, іі,/. кожа, шкура, мѣхъ; ігор. 
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а) палатка, виЬ реШЬив Ыетаге; Ь) 
башмакъ, рее ід реііѳ. 

рѳШіав, аф. [реШв] покрытый кожею, 
шкурою. 

рѳііо, рѳрйіі, риіяит, 8. 1) толкать, 
бить, шали; риег раівив; р. іеггаш ре- 
біЪив, топать ногами; р. іогев, сту¬ 
чать въ двери; роёі. р. таге гепш, 
грести; р. пегуов іп йбіѣпа, р. Іугат, 
играть на лирѣ; 2) приводить въ дви¬ 
женіе; роёі. р. ва$і1іат, пустить стрѣ¬ 
лу; отт. а) гнать, изгонять, р. аіі- 
^ает бото, Іосо, сіѵііаіе; рпіаів ге^і- 
Ъав; ігор. р. сигав уідо, таевііііат ех 
апіто, разогнать, удалить — ; р. іа- 
теш, віііт, утолить — ; Ь) обращать 
въ бѣгство = поражать, побѣждать, 
р. Ьовіеа, Ьовііпт асіет, вхегсііит, 
абѵегвагіогит соріав; 8) производить 
дѣйствіе, впечатлѣніе, аіщиет, ва ко¬ 
го: ѵіва сов реііипі; р. апітов аагеа- 
цие; паііа ііуигіа те рериііі (не кос¬ 
нулась); Ь] побуждать, аіідиет, апі- 
тит аіісщив. 

рѳііиоѳо ши рѳгіиоѳо, хі, — 2. 1) 
просвѣчивать, Іих регіасепв; ігор. Ьо- 
певішп р. ех Шів тігіаііЬав; 2) пропу¬ 
скать свѣтъ, быть прозрачнымъ, 
аеіЬег, ашісіиі регіисеі; ігор. быть 
яснымъ, огаііо р. 

рѳііисіійіия, аф. [сіетіп. отъ реііисі- 
биз] довольно прозрачный, свѣтлый. 

рѳііпойов, аф. [реііисео] 1) прозрач¬ 
ный, тешЬгапа; 2) очень свѣтлый, 
ясный, віеііа. 

Ре1орѳив,-еіиа, -рібае, см. Рѳіоря. 
Реіороппѳвив, і, /. южн. часть Гре¬ 
ція, ныи. Морея; отт. а) Реіороп- 
пѳвіиа, и -пев&сив, аф.; 6) Рѳіороп- 
пѳвіі, бгит, т. и -ропдепвев, іит, т. 
жителя II. 

Рѳіорв, брів, т. сынъ Тантала, царя 
Фригійскаго, оцецъ А трея; отт. Рѳ- 
ІорІСІаѳ, Ігиш, т. потомки П.; РѳІО- 
рѳив, и -рёіив, аф.; Рѳіорѳіав, ібів, 
аф. /. 

Рѳіогіав, йбів,/. = Рѳіогит. 
реіогів, Ібів,/. раковина (исполинская). 
Реіогів, ібів, /. = Рѳіопіш. 
Рѳіогит, і, п. и -гоа, і, т. мысъ на 

сѣверо воет, берегу Сициліи. 
рѳііа, ае,/. небольшой легкій щитъ. 
рѳііавіаѳ, &гит, т. вооруженные не¬ 

большимъ щитомъ, см. реііа. 
Рѳіцвішп, іі, м. городъ въ Египтѣ; 

отт. РеІивіаоиа, и -віив, аф. 
рѳіуів, іа, /. тазъ. 
рѳпагіив, аф. [репав] къ съѣстнымъ 
припасамъ относящійся; сеііа р., кла¬ 
довая. 

рѳпаіѳв, іішп, т. пенаты, домашніе 
боги; ігор. жилище, донъ. 
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рѳпаіізѳг, ёга, ёгшп, оф. [репаіев- 
$его] несущій домашнихъ боговъ, 

< Аепеав. 
рѳпсіѳо, рѳрепсіі, — 2. 1) висѣть, ех 

(іп, аЪ, бе) ге аіщиа, на чемъ: рота 
репбепі іп агЬоге, ѳа^іиаѳ р. аЪ Ьи- 
тего; р. іп вптто Йисіи, іп вшшпа 
а^и&, восвться на поверхности воды; 
ігор. (роёі.) р. аЬ оге аіісп^ив = вни¬ 
мательно слушать кого; Ъ) ігор. зави¬ 
сѣть, ех цш> ѵегѣо Іоіа сапва репбе- 
Ъаі; цпі ех іе репбепі; 2) = касаться 
висящимъ, сареііае репбепі бе гпре; 
всорпіив репбеі, скала нависла, будто 
угрожаетъ паденіемъ; отт. ігор. быть 
на краю погибехи: рѳпбеиіет атісит 
соггиеге раіііиг; 3) быть въ недоумѣ¬ 
ніи, недоумѣвать, пе біиііив репбеаа; 
рѳпбео еі бе іе еі бе те; р. апіті или 
апіто (апітів) быть въ сомнѣніи, ко¬ 
лебаться; Ь) (роёі) быть неизвѣст¬ 
нымъ, Гогіипа репбеі. 

рѳпйо, рѳрепйі, репвит, 8.1) вѣ¬ 
сить, отвѣшивать, Іапаш; ігор. а) 
взвѣшивать обсуживать, гев, поп 
тѳгЪа; р. сапваш; р. аіщиет ех гѳ аіі- 
^иа, судить о комъ по — ; Ь) сит деп. 
ргеіііу цѣнить, почитать, аіщпіб та- 
$пі р., высоко цѣнить; р. піЬіІі (йоссі) 
ставить ни во что; отт. рагіср. реп- 
ваз = аф\ пѣнный, важный: піЬіІ или 
пес ^шб^пат репаі ЬаЬеге, ничего не 
считать важнымъ, ни на что не обра¬ 
щать вниманія; піЬіІ репві іів йіі, 
^шб бісегепі, они нисколько не поду¬ 
мали о томъ, что говорили; 2) = пла¬ 
тить, аіісиі ресипіат; р. ѵесіі^аі, ігі- 
Ьиіит; р. роепаа (собств. заплатить 
пеню)=быть наказаннымъ; отт. р.= 
претерпѣть (вирріісіпт) и претерпѣть 
наказаніе за — (і#потіпіат); 3) пеиіг. 
вѣсить, р. іапіппбет, столько-же; р. 
бѳсет бгасЬтав. 

решійіив, аф. [репбео] висящій, ви¬ 

сячій; ігор. колеблющійся, нерѣши¬ 
тельный. 

репе, сий>. = раепе. 
Репёів, Рѳпѳіия, см. Рѳпѳив. 
Рѳпѳіора, ае, и -ре, ев, /• супруга 
Улисса, мать Телемака; отт. -рёив, 
аф. 

рѳпев, ргаер. сит асе. у, роіевіав, Іт- 
регіпт еві рѳпев аіцпет; е^пепііа 
еві р. епт, онъ краснорѣчивъ; спіра 
еві р. епт, онъ виноватъ; р. ве евяе 
= быть въ полномъ умѣ; (Тас.) р. 
гетриЫісаш евве, держать сторо¬ 
ну г. 

рѳпѳігаЪШв, е, оф. [репеіго] 1) про¬ 
ницаемый, согрив; 2) асі. проникаю¬ 
щій, пронзительный, іеіпт, т$ив. 

репѳігаіііі, е, оф. [репеіго] внутрен¬ 

ній, іосив р., внутри дома находящій¬ 
ся, доиашній; отт. рѳпеігаі, ів, м., 
репеігаіе, ів, п. и чаще репеігаііа, іош, 
м. нутрь, внутренняя часть дома «им 
храма, святилище. 

репеіго, X. (ігапя. и іпіг.) проникать, 
р. іп пгѣет, р. віпив Шугісов; ігор. р. 
аіциет, апітов аііефпв, произв. глу¬ 
бокое впечатлѣніе на кого. 

Репѳив, и -ёов, і, т. 1) главная рѣка 
Ѳессаліи; 2) богъ рѣку, отецъ Дяф- 
ны. Отт. Рѳпёіпв, -пёов, оф. и Ре- 
пѳів, Ібів, оф. /. 

репісііішц і, т. и -Іит, і, ». кисть; 

ігор. слогъ. 
рѳпіпвйіа, см. раепіпниіа. 
Репшив, аф. = Рѳппіпин. 
рѳпІв, ів, т. дѣтородный членъ; ігор. 

сладострастіе. 
рѳпііШЦ айѵ. 1) внутри, внутрь; отт. 

= глубоко или далеко, р. іп ТЬгасіат 
ве аѣбібіі; аг^епіит р. аѣбііпт; ігор. 
р. тал баге апітів, глубоко запеча¬ 
тлѣть; 2) = совершенно, вполнѣ, І)а1- 
таііа р. впЪасіа; р. содпозсеге, повве, 
тібеге (хорошо). 

Репіов, іі, т. рѣка въ Колхидѣ. 
реппа, ае, /. 1) перо; рЫг. часто — 
крыло, крылья; ігор. іпсібеге реппав 
аіісиі, подрѣзать кону крылья; 2) 
роёі. перо на стрѣлѣ, отт. = стрѣла; 
Ь) полетъ. 

реппаіив, оф. [реппа] оперенный, 
окрыленный. 

реппі^ѳг, ёга, ёгпт, оф. [реппа-^его] 
= реппаіав. 

Рѳппіпия, аф. пѳнннскій; Аірев, 
Р., горы въ сѣв. Италіи. 

рѳппіреа, ёбів, оф. [рѳпп&а-рев] съ 
перьями, съ крыльями на ногахъ. 

рѳппйіа, ае,/. [сіетіп. отъ реппа] пе¬ 
рышко; крылышко. 

репвііів, е, аф. [репбео] висящій, ви¬ 

сячій. 

рѳпяіо, Спів, /. [репбо] 1) платежъ, р. 
ргаевепв, п. наличными деньгами; 2) 
срокъ платежа. 

рѳпиііо, 1. [репво] 1) взвѣшивать; ігор. 
обсаживать, аіщиіб; 2) платить, тесіі- 
Яаііа; ргаебіа, даае репзііапі (= под¬ 
лежащія подати. 

рѳпво, I. [репбо] вѣсить, взвѣшивать, 
отвѣшивать, аагшп; ігор. а) обсужи¬ 
вать, сопвііішп, р. аіідпет (ех) гѳ аіі- 
^па, судить о комъ по — ; Ь) сравни¬ 
вать, сличать, противопоставлять (од¬ 
но другому) абѵегва весипбів, отт. = 
вознаграждать, воздавать, платить, р. 
Ьепейсіа Ьѳпейсіів; р. пеіагішп вееіив 
ѵоіопіагіа тогіе (=» нскупнть). 

репвит, і, ». [репбо] отвѣшенное ко¬ 
личество шерсти, которое слѣдовало 
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прясть въ продолженіе дня; отт. = 
работа; ігор, долгъ,.обязанность, 

рѳпвив, рагіср. «л. репДо. 
РѳпіѳІІоив шопе, гора въ Аттикѣ, 
репіегів, ів,/. пятнвесельное судно. 
РепШѳвіІѳа, ае, /. царица амазонокъ, 

союзница Пріама. 
РѳпІЫшв, і, пи царь ѳаванскій, внукъ 
Калка; отт. РѳпІЬѳив, аф. и Рѳп- 
1ІШІѲ8, ае, пи потомокъ II. 

репиіа, -Іаіив, см. раѳпиіа, -Іаіив. 
репигіа, ае, /. недостатокъ, геі аііси- 

Зоа, въ чемъ-л. 
репшц бгіз, п. и -поз, ив (і), т., -пит, 

і, п. провизія, съѣстные припасы, 
рерішхц і, п. и -ріоа, і, т. богатое, ши¬ 
рокое верхнее платье греческихъ 
дамъ, особл. великолѣпный покровъ 
Паллады въ Аѳинахъ, 

ре г, ргаер. с. асе. 1) чрезъ или по, Яа- 
пкеп Йиіі р. агЬею, вап#иів ДііГцпДііиг 
рег ѵепаа, по жиламъ; іге р. іогпт, 
р. савіга; р. Дотов, по домамъ, изъ 
дому въ домъ; ігор. а) рег те (іе, пов, 
тов Іісеі) по мнѣ, что до меня касает¬ 
ся; рег ога ѵевіга, передъ вашими 
глазами; рег опшіа Ьшнапа, во всѣхъ 
человѣческихъ дѣлахъ; рег ошпіа, во 
всѣхъ отношеніяхъ, во всемъ; Ь) по— 
по причинѣ, рег сапваш Ъеііі; рег аѵа- 
гіііат; р. теіот; р. ѵаІеіпДшет, по 
состояшю здоровья, по болѣзни; с) 
чрезъ — при помощи, при содѣйствіи, 
аіаіаепші іщпгіав рег тов иісівсі (от¬ 
мстить); рег Адсі бііов оссіапв еві; 
рег те (іе еіс.) чрезъ себя, самъ по 
себѣ: рег ве (ірва) тахіта еві; рег те 
ііЪі оЬвіііі, самъ, одинъ безъ посто¬ 
ронней помощи; отт. рег = посред¬ 
ствомъ, подъ видомъ, гаііеге аіі^пеш 
рег восіеіаіет, рег йДет, рег вресіет 
(саоват) атіеіііае, подъ видомъ друж¬ 
бы; д) въ клятвахъ, въ восклицаніи, 
при моленіи = ради: ого іе рег Деов; 
рег Двое іттогіаіев! іагате рег Деоа, 
именемъ боговъ; е) съ существнт. ча¬ 
сто оДо. рег Иіегаа, письменно; рег 
;осшп, въ шутку; рег тіш, насиль¬ 
ственнымъ образомъ; рег оссавіопет, 
при случаѣ; рег ваттпт ДеДесив, по 
стыднѣйшимъ образомъ; рег повігат 
і^потішат, къ нашему стыду; 2) въ, 
во время, въ продолженіе, рег іДет 
іетроа, рег Ьов Діев, рег вотппт; рег 
ідДпсіав, во время перемирія; рег Іи- 
Дов. 

рога, ае,/. ранецъ, сума. 
рѳг-аЪвигсіцв, оф. пренелѣпый, пре¬ 

глупый. 
рѳг-аооотшосіаілія, оф. весьма удоб¬ 
ный. 

рег-аоег, егів, е, аф. преострый. 

рег-аоѳгЪив, оф. прегорькій, 
рѳг&оііо, ошв, /. [регадо] совершеніе, 
рогаоѣшц рагіср. і4. рега^о, 
рег-аоиіѳ, асіѵ. преостро; ігор. весьма 

остроумно. 
рѳг-аойіця, оф*. I) преострыЙ; ѵох р. 

весьма рѣзкій, пронзительный г.; 2) 
ігор. очень остроумный, 

рог-айоіѳвоѳпв, іів, оф. очень моло¬ 
дой. 

рог-адоіевоепійіив, і, т. очень моло¬ 
дой человѣкъ. 

рѳгайровііив = регарровііив. 
Рѳгаѳа, ае, /. 1) земля, по ту сторону 

лежащая; Р. КЬоДіогит, берегъ Ка¬ 
рій, противоположный о-ву Родосу; 
2) городъ въ Арголидѣ. 

рѳг-аефіѳ, айѵ. совершенно равно, 
рѳг-авііо, ѣ гнать, сильно тревожить, 
рег-й^о, асіпт, 8. 1) проводить, 

ѵііат, аеіат, посіет; іетрпв рег- 
а^ііог, проводится, проходитъ; 2) при¬ 
водить мъ концу — исполнять, со¬ 
вершать, іпсеріпш Ьеііиш, тапД&іа 
аііси^из; р. пауі&аііопет, ііег, совер¬ 
шить пл., путь; сопвиіаіп регасіо, до 
истеченіи срока консульства; отт. р. 
асспваііопет, — обвинить н достиг¬ 
нуть своей цѣли; р. гепт, обвинить 
кого и добиться его осужденіи; Ь) 
роёі. р. Допа = сдѣлать раздѣлъ, раз¬ 
дать; р. Ггеіа гето ж проплыть, проѣ¬ 
хать и.; р. Ьатит, обработать землю; 
р. Іаіив епяе, пронзить б. мечемъ; 3) 
излагать, представлять, гее девіав аіі- 
сіцив; р 8епіепііат, 4иеге1аа. 

рѳгадгаііо, бпів, /. прохожденіе, 
регедго, 1* [рѳг-а^ег] 1) проходить, 

обходить, отпев ргоуіпсіаз; 2) іпіг. 
проникать, рег апішов Ьошіпиш; Га¬ 
нга рега^гаѵіі, слухъ распространил- 
<яу разнесся. 

рег-атаав, Не, оф. очень любящій, 
рѳг-атапіѳг, аЗѵ. съ большою лю¬ 

бовью, очень любезно. 
рѳг-атЪйІо, 1. проходить, обходить, 
тиііав іеггав. 

рег-атоепив, оф. пре пріятный, пре¬ 
лестный. 

рѳг-атріив, оф. весьма пространный, 
очень обширный, 

регап^ивіѳ, оДг. очень тѣсно, 
рѳг-ап&ивіив, оф. очень узкій, очень 
тѣсный. 

рѳг-аШэдиив, аф. очень старый. 
рѳг-арровІІив, оф. очень удобный, 
весьма приличный, 

рѳг-агдиаѳ, аф. очень трудный, 
рѳг-агртіив, аф. весьма острый, очень 

остроумный. 
рѳг-агшаіив, оф. хорошо вооружен¬ 
ный. 
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рѳг-аго, 1. 1) пропахать, избороздить; 
2) ігор. = чертить, писать, Іііегат, 
ерізіоіат. 

рег-аИѳпів, адѵ. весьма внимательно. 
рѳг-аНѳпІин, аф. весьма вниматель¬ 
ный. 

рег-ЪаосЬог, 1. дероп. прогуливать, 
про пировать, такое біев. 

рѳг-Ъв&Іив, аф. весьма счастливый. 
рѳг-ЪѳІІе, адѵ. прекрасно. 
рег-Ъёпѳ, ад/о. очень хорошо. 
рѳг-Ъѳпѳѵб1и8,аф. преблагосклонвый. 
рѳг-ЪѳпІзпе, ад/о. очень милостиво. 
рѳг-ЪіЪо, ЬіЬі, — 3. всасывать, вби¬ 

рать въ себя. 
рег-Ыапбив, аф. очень ласковый. 
рег-Ъдпиа, аф. очень хорошій, очень 
добрый. 

рег-Ъгётів, е, аф. очень короткій. 
рвг-Ъгетііег, адо. очень коротко. 
рвг-саІеЯісІо, Л^сі, Сасіат, 8. разо¬ 

грѣвать. 
рѳг-оаіѳиоо, Іпі, — 8. разогрѣваться, 
рѳг-оаііѳвоо, Іпі, — 8. 1) дѣлаться 
жѳстокожнмъ; ігор. дѣлаться не¬ 
чувствительнымъ; 2) ігапв. вполнѣ 
узнавать, постигать, овшп гегат. 

рѳг-о&гив, аф. очень дорогой, 
рег-о&иіпв, аф. весьма осторожный. 
рѳг-оѳІёЬѳг, Ьгів, е, оф. весьма из¬ 

вѣстный. 
рвг-оѳІёЪго, 1« часто упоминать, час¬ 

то говорить, приводить, геш, ѵегяпт. 
рег-оёіѳг, егія, е, оф. очень быстрый, 
рѳр-оѳіѳгііег, ад/о. очень быстро, 
рег-оѳііо, сйіі, саіяат, 8. 1) (рѣдко) 

сильно ударить, толкнуть, аіісаі Ге- 
шаг, аіі^иет $епи; 2) (мат) поразить 
Ьовіет; оеобл. ігор. а) потрясти въ 
основаніи, лишить силы, могуще¬ 
ства, погубить, Ітрегіат, роіепііат, 
гетраЫісат, аіщиет; Ь) смутить, ли¬ 
шить бодрости, присутствія духа, 
привести въ замѣшательство, аіі- 
Чает, сітііаіет; регсиіви» Итоге, 
теіи, Іііегія. 

рѳг-оѳпвео, иі, 2. разсматривать, осма¬ 
тривать, сарііѵов, ТЬеіааІіат; р. пи- 
тегит Іе^іопит, пересчитать — ; р. 
огаііопев Іе&аіогшп, разбирать —. 

регсѳріа, бгит, п. [регсіріо] основныя 
правила, агіів. 

регоерііо, 5пів, /. [регсіріо]; 1) полу¬ 
ченіе, собираніе, Гпідит, Ггисіиит; 2) 
ігор. пониканіе, познаваніе, 

рѳгоѳріия, рагіср. и. регсіріо. 
рѳг-оіѳо, Іѵі, (іі), іішп, 2. и регсіо, 4. 

приводить въ движеніе, возбуждать, 
волновать; ѵоіпріав р. аіщпеш; рег- 
сііав, взволнованный, ге аііциа, ижп- 
да = аф. раздраженный, вспыльчи¬ 
вый, іп^епіпт. 

рѳгоіріо, сёрі, серіпт, 3. [рег-саріо] 
1) доставать, получать, ргаетіа, Ье- 
гесіііаіет; р. Ггпсіив, собирать — ; 2) 
принимать, воспринимать, р. аогіЬоа, 
слышать; р. осаііз, видѣть; р. боіо- 
гет, тоіаріаіет, чувствовать —; рег- 
сірііе, даае бісаш, слушайте — ; Ъ) 
ігор. понимать, ясно познавать, по¬ 
стигать, аІЦаіб апішо; р. ргаѳсеріа 
агіів; ЬаЪео аІЦиІсІ регсеріат, я по¬ 
нялъ, знаю что-н. 

регоіішц см. рѳгоіѳо. 
рѳг-оітДів, е, оф. весьма ласковый. 
1. рѳг-обіо, 1. процѣживать, пропу¬ 

скать сквозь —. 
2* рег-обіо, оіаі, аііит, 8. 1) совер¬ 
шенно обработывать, оканчивать, аіі- 
^иі<і; 2) украшать, убирать; Ігор. р. 
аіщпеш ге аііциа, удостоить, по¬ 
чтить —. 

рѳг-обшів, аф. весьма учтивый, весь¬ 
ма ласковый. 

рѳг-оотшббѳ, адо. весьма удобно, 
кстати; очень прилично, 

рег-ооттббив, оф. весьма удобный, 
очень првлячный. 

рѳгоопі&ііо, бпів,/. [регсопіог] спра¬ 
шиваніе, разспрашиваніе; развѣданіе. 

рѳгоопі&іог, Опа, т. [регсопіог] раз- 
спрашизатель, вывѣдыватель. 

рѳгоопіог или регсшіоіог, 1. дероѣ. 
разспрашивать, спрашивать, вывѣды¬ 
вать, освѣдомляться, 

рѳг-оорібаив, оф. весьма обильный, 
рѳг-обфіо, хі, сіпт, 3. проваривать, 
саппеп; ігор. спѣлымъ дѣлать, при¬ 
водить въ зрѣлость, 80І р. пуаз. 

рѳг-огѳЪѳвоо, (сгеЬгезсо) Ьпі, — 3.1) 
учащаться — р&сцространяться, Са¬ 
ша р.; 2) дѣлаться извѣстнымъ, все- 
Іоз регсгеЬиН. 

рѳг-огѳро, пі, іішв, 1. сильно звучать; 
раздаваться. 

рѳгоиінив, рагіер. %л. регееііо. 
регопііог, огів, т. [регсоіеге] ревност¬ 
ный почитатель, 

регоопоі- см. регоопі. 
рѳг-опрМив, аф. сильно желающій, 

геі аііецщв; р. аііехупз, весьма рас¬ 
положенный къ кому, очень любя¬ 
щій кого. 

рег-оигіозоа, аф. весьма любознатель¬ 
ный, очень любопытный, 

рѳгопго, 1. совершенно вылечить, 
рвг-сшто, сиспггі или сиггі, сигошп, 

3. 1) ігйг. пробѣгать, рег аІщаМ; Ь) 
бѣгать, спѣшить, а<1 аіідпеш; 2) ігап*. 
пробѣгать; поспѣшно проходить, про¬ 
ѣзжать, актива Рісепот; ігор. а) про¬ 
бѣгать, просматривать, раздав; р. 
аіщоіб осаііз; Ь) = вкратцѣ приво¬ 
дить, упоминать, дпае Ьгеуііег а 1е 
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регспгва вппі; р. тпііая гее ога- 
ііопе. 

регошгвЗДіо, опія, /. [регсигяо] про¬ 
ѣздъ, Ііаііае, черезъ И. 

рвгсигніо, Спія, /. [регсигго] пробѣ¬ 
ганіе; ігор. = разсматриваніе, обду¬ 
мываніе или упоминаніе вкратцѣ, 
яшНагит гелии. 

рег-оигяо, 1. бродить, рыскать, 
рѳг-оиваіо, Спія, /. [регспііо] 1) уда¬ 
реніе, ударъ, сарШя, въ г.; р. <іі$іІ0- 
гшп, щелканіе пальцами; 2) ігор. ск&н- 
дованіе, тактъ. 

рвгеиявог, Спя, т. [регспііо] убійца, 
рѳгоаввив, рагіер. \л. регспііо. 
рѳгопввпя, ия, т. = регспяяіо. 
рѳгейііо, сизяі, спяяпт, 8. (рег^паііо] 

1) пробить, пронзить, проколоть, па- 
теш гояіго, аі^пеш Іапсей; р. ресіпя; 
отт. = убить, р. Ъояіеш, Яегая; р. аіі- 
<|ает яеспгі, отрубить кому голову; 
ігор. р. Гоебия=заключить договоръ, 
союзъ (съ закланіемъ жертвы, сраен. 
іео, Іейо); 2) ударить особл. сильно 
ши неожиданно, аіщпет иіабіо, р. 
с&рпЦ регспввші Гпітіпе (ае соеіо) 
пораженный молніею; роН. р. Іугаш, 
ударить въ струны, играть на л.; р. 
реп пая, взмахнуть крыльями; 3) ігор. 
произвести сильное впечатлѣніе, по¬ 
трясти душу, поравить, регспяяіяіі те; 
р. апітшп; регспязия Ііісгія, раѵоге. 

рег-деоогив, аф. весьма приличный, 
прекрасный. 

рег-йіШоШн, е, оф\ очень трудный. 
рѳг-сІІШоШІѳг, адю. съ большимъ 

трудомъ. 
рег-сИ^ппв, аф. весьма достойный, 
рѳг-сіііівѳпв,1І8, аф. весьма тщатель¬ 
ный, старательный. 

рѳг-сіііівѳпібг, а<к>. весьма-тщатель¬ 
но, старательно. 

рѳг-бівоо, <1Шсі, — 8. основательно 
изучить. 

регніівегіѳ, а&о. весьма краснорѣчиво, 
рѳг&ііѳ, аЛо. [регіііия] 1) крайне дур¬ 
но, безбожно; 2) отчаянно, 

рѳгйііог, Сгія, т. [регйо] губитель, ра¬ 
зоритель. 

регЛІіив, рагіер. и. регбо; 2) аф. по¬ 
гибшій, безнадежный, несчастный, 
гее, ае#ег; ѵаіеіпбо р., совершенно 
разстроенное адоровье; Ь) безпутный, 
безбожный, гнусный, Ьото, сопяіііа, 
івдшііа. 

рег-сііп, аск). очень долго. 
рег^сШИгагпив, аф. весьма долгій, 

продолжительный. 
рѳг-<ІІѵѳвэ Ііія, аф. очень богатый, 
рѳхчііх, ісія, еотт. куропатка. 
реМо, біеіі, бііпт, 8. 1) губить, совер¬ 
шенно ра8стронвать, разорять, уни¬ 

чтожать, сіѵея, сЫіаіеш, ѵаіеішішет, 
^гп^ея; роН. р. яегрепіет, убить з.; 
2) тратить, мотать, регсіепш іешегі- 
іая; ^ио<I іп аіеа регбібеГаі; р. іеш- 
рия, терять в.; р. ЬІашІШая; напрасно 
ласкать; ргоѵегЬ. р. оіеит еі орегат, 
напрасно трудиться; Бесіпя ѵііат поп 
регйійіі, не бегъ пользы пожертво¬ 
валъ жизнію; 8) терять — лишать¬ 
ся, НЬегоя, тііат, ѵосет, врет, 

рѳг-ббоѳо, соі, сіпт, 2. основательно, 
хорошо учить, показывать, аііциет 
аіщиіб. 

рег-бооіе, айѵ. весьма учено, искусно. 
рег-<1ооіод оф. весьма ученый, очень 
искусный. 

рег-ббіѳо, пі, ?іит, 2. быть огорчен¬ 
нымъ, сокрушаться, 

рѳг-бото, пі, Нот, 1. совершенно 
укротить, усмирить, покорить, 

рег-бйоо, хі, сіпт, 8. 1) приводить, 
аіідпет а<1 Саеяагет; ігор. р. аіщиет 
ай япат яепіепііат, аііциет а(1 яе, ай 
япат ѵоіцпіаіет, склонить кого на 
свое мнѣніе, на свою сторону; 2) про¬ 
водить, ѵіат, тпгпт, іовяат; 3) дово¬ 
дить, аіщпещ ай Іпгогет, ай атріія- 
вітов Ъопогея; гет ео регйпхН, пі — 
довелъ дѣло до того, что — ; огаііо- 
пея регйпсипіпг &й тейіат посіет, 
продолжаются до — ; 4) роёі. нати¬ 
рать, намазывать, согрпя ге аінща. 

регбиоіог, бгія, т. [регйпсо] приводя¬ 
щій — сводникъ. 

рѳгйиѳШо, Спія, /. [регйиеШя] враж¬ 
дебное дѣйствіе, особл. злоумышле¬ 
ніе противъ согражданъ, измѣна оте¬ 
честву, государственное преступленіе. 

рѳгсіиѳШв, ів, т. [рег-йиеііит = Ьеі- 
Іпт] непріятель. 

реМиіш, ія, іі=регйат, ая, аі, отъ и. 
регйо. 

рег-бйго, 1. продолжаться, перебывать 
— выдерживать. 

рѳг-ёйо, Сйі, Септ, 8. съѣдать, изъѣдать. 
рѳгё&гѳ, аДѵ. [рег-а$ег?] 1) ва горо¬ 

домъ, за границею, внѣ отечества, 
въ чужихъ краяхъ, еяяе, ЬаЪііаге, йе- 
родпаге; ігор. апішпя еяі р.; 2) за гра¬ 
ницу, въ чужіе края, ргойсіясі, аЬі- 
ге; 3) изъ-за границы, изъ чужихъ 
краевъ, пипсіаге, гесііге. 

рѳгѳвгіп&Ьшиіив, оф. [регертпог] 
путешествующій по чужимъ краямъ, 

регѳзгіпаііо, Спія, /. [регертпог] 
странствованіе, путешествіе по чу¬ 
жимъ краямъ; пребываніе въ чужихъ 
краяхъ. 

регезгіп&іог, Сгія, т. [регертпог] пу¬ 
тешествующій, охотникъ путеше¬ 
ствовать. 

рѳгѳ&гіпііая, йіія, /. [реге$гіпия] 1) 
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чужеземщина; чужеземный нравъ, 
чужой обычай; Ъ) чужеземн. произно¬ 
шеніе, выговоръ; 2) положеніе чуже¬ 
странца въ Римѣ. 

рѳгѳвгіпог, 1. дероп. [реге^тшив] 1) 
странствовать, путешествовать; 2) 
быть чужимъ, считаться чужестран¬ 
цемъ; ігор. быть чуждымъ, незна¬ 
комымъ, неопытнымъ, 

рѳгѳвгішін, [реге^ге] 1) аф. чуже¬ 
странный, иностранный, біѵіііае, та- 
Ііег р.; Ь) ігор. несвѣдущій, неопыт¬ 
ный, р. іп гѳ аіщаа; 2) іиЬві. чуже¬ 
земецъ, иностранецъ (въ предѣлахъ 
римск. госуд.), не-гражданинъ. 

рег-еіе^апе, іів, аф. весьма изящный, 
рѳг-ѳіѳкапіѳг, адѵ. весьма изящно, 
рѳг-еіодиѳгш, Ііа, аф. весьма красно¬ 

рѣчивый. 
рѳгѳтпів, е, аф. [рег-атпів] къ пере¬ 
ходу черезъ рѣку относящійся, при 
переправѣ черезъ рѣку бывающій, 
апврісіа. 

рѳгѳтріот, бгів, т. [регіто] убійца. 
регетрШв, рагіср. и. регіто. 
рѳгепдіѳ, осію, послѣзавтра, 
рѳгѳшііішв, аф. [регедаіе] послѣзав¬ 

трашній. 
Рѳгѳіша, см. Аппа. 
рѳгѳішів, е, аф. [рег-апппв] 1) цѣлый 

годъ продолжающійся, тУіііа; 2) без¬ 
прерывный, постоянный, аіеііагшп 
сигзпв, топитепіит; Гопа р. нензся- 
кающій —. 

рѳгѳппІіав, аііа, /. [регеппів] непре¬ 
рывное продолженіе, непрерывность, 

рѳгѳопо, 1* [регеппів] продолжаться 
цѣлые годы, долго — не прекра¬ 
щаться. 

рѳг-ѳо, іі, ііиш, 4. 1) проходить — ис¬ 
чезать, пропадать, іетрога, піѵев рег- 
еолЦ ре сип іа, орега регіі; 2) погн- 

. бать, умирать, р. і^пі, паиГга^іо, Гате; 
р. ех ѵоІпегіЬпв. 

рѳг-ѳдш*о, 1. 1) проѣзжать верхомъ; 
2) объѣзжать верхомъ, 

рѳг-ѳгго, 1. бродмть по — проходить, 
исходить, Іогит, Ггѳіа; ігор. р. аіі- 
циет осоііз (ІитіпіЪив) осматривать 
кого. 

рег-ѳгшШдів, аф. весьма ученый, 
очень просвѣщенный, 

рѳгѳвов, рагіср. и. регебо. 
рѳг-ехсѳівив, оф. превысокій. 
рег-ѳхі&ае, адѵ. весьма мало, весьма 
скудно. 

рѳг-ѳхіегиив, оф. весьма малый, в. 
скудный, незначительный. 

рѳг-рхрѳбІіШв, оф. совершенно сво¬ 
бодный отъ всѣхъ препятствій. 

РѲГ-&ОѲІѲ, адѵ. очень остроумно. 
рѳг-Гаоёіив, оф. остроумный. 

рѳг-ГаоІІѳ, адѵ. очень легко. 
рѳг-Гаоііів, аф. 1) очень легкій; 2) 

весьма уступчивый, снисходительны!. 
рѳг-Гаоишіив, оф. весьма краснорѣ¬ 

чивый. 
рѳг-ГатіІіагІя» е, оф. весьма искрен¬ 
ній, дружный, находящійся въ тѣс¬ 
ной дружбѣ, аіісиі, съ кѣмъ; ошши 
виЪві. сердечный, искренній другъ, 
?. теиа, аНсфоа. 

рѳгГѳоіѳ, адѵ. [регГесіов] совершенно, 
вполнѣ. 

регГѳсІіо, Сиіа, /. [регбсіо] 1) совер¬ 
шеніе, усовершѳніе, совершенство¬ 
ваніе; 2) совершенство. 

рѳгГѳоІог, бгів, т. [регбсіо] соверши¬ 
тель; у совершитель. 

рѳгГѳеіив, рагіср. гл. регйсіо; 2) вф. 
совершенный, отличный, превосход¬ 
ный, орпа. 

рѳг-Гѳго, ШИ, ІШт, іегге, 1) до-прн- 
иосить, доставлять, опия; цио (куда) 
опшіа регіегипіиг; р. т&пйаіа, поп- 
сіит, Іііегав ай аіщиет, доставить, 
передать—; адег регГегІпг ай р&псоа, 
достается; Г&та регіаіа езі, молва 
пронеслась, дошла; отт. регГегге = 
доставлять извѣстіе, доносить, извѣ¬ 
щать, тіЬі регіегіог, я получаю из¬ 
вѣстіе, меня извѣщаютъ; 2) выдер¬ 
живать до конца, претерпѣвать, пе¬ 
реносить, роепаш, сопйітеііаз, сгп- 
сіаіоа, аегѵііаіет; Ь) роёі. р. тпНав 
іпігерійов, сохранить неустрашимый 
видъ; 3) р. іе&ет, гоз&ііопет « до¬ 
стигнуть утвержденія вакона; Іех 
регіегЩг, з. утверждается. 

рѳгГіоіо, Гбсі, іесішп, 8. [рег-іасіо] 1) 
совершить, привести къ концу, пшііа, 
асеіиа, ЬеІІиш; 2) сдѣлать, устроить, 
сапйеІаЪгит, ропіеш; 3) сдѣлать — 
достигнуть, рег&сіі іа, аі —. 

рѳгГИѳ, ада. [регййиа] вѣроломно. 
рѳг-ИсІѳІів, е, аф. весьма вѣрный. 
рѳгГісііа, ае, /. [рег-бйеа] вѣроломство, 

невѣрность. 
рѳгЯАібвѳ, адѵ. [регіійіовив] вѣролом¬ 

но, коварно. 
рѳг&йіовив, аф. [регййав] вѣролом¬ 
ный, коварный. 

рѳгГІйив, адѵ. вѣроломный, невѣрный. 
рѳг-ДаЫІів, е, аф. продуваемый вѣ¬ 
тромъ, на открытомъ воздухѣ нахо¬ 
дящійся. 

рбг-&&8ІІіовшц аф. весьма безчест¬ 
ный, в. постыдный. 

рѳгіШкв, ив, т. [регйо] провѣваніе, 
продуваніе. 

рѳг-йо, 1. продувать, обдувать, 
рег-йио, хі, хит, 8. протекать. 
рѳг-ГбсЦо, бйі, оввит, 8. прорыть, про¬ 
копать; ігор. проткнуть, проколоть. 
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рѳг-ІЬпаісІоІоваа, аф. очень боязли¬ 
вый. 

рѳг-Еого, 1. пробуравить, просверлить, 
провертѣть, ігор. проколоть, р. рес- 
іив ѳпве; отт. р. $ЬаЪіапшп — от¬ 
крыть видъ, сдѣлавъ просѣку въ С. 

раг-ГогШег, айѵ. очень храбро. 
рѳгГоавив, рагіср. гл. регГобіо. 
регГгаоіиа, рагіср. гл. рег*гіп$о. 
рѳг-Ггѳто, иі, 3. сильно звучать, шу¬ 
мѣть. 

рег-&ёдаѳпв, іів, аф. многопосѣщае¬ 
мый, многолюдный. 

реГ'&іоо, сиі, сішп (аішп), 1. проти¬ 
рать, натирать, аіщиіб гѳ аіщиа; р. 
еариі, почесывать затылокъ (въ не¬ 
доумѣніи); ігор. р. ов или Ггопіеш ш 
отложить всякій стыдъ. 

рег-1Уі&і(іцв, аф. очень холодный, 
рег&іпдо, /гбці, Ггасіит, 3. [рег- 

Ггап^о] 1) разломать, разбить, вахшп; 
р. сехѵісет, сломить шею; паѵеа рег- 
Ггедогапі ргогаз, к. разбились на но¬ 
су; Ь) ігор. ниспровергать, уничто¬ 
жать, Іодо, бесгеіа зепаіиа; 2) про¬ 
ломать, прорвать, шитое, рЬаІапдет; 
р. ботоа, ворваться, вломиться въ д.; 
ігор. силою проложить себѣ путь 
сквозь, чрезъ: р. ап^иаііаз, аііііибі- 
веа; р. апіпюа, потрясти д. 

рвг-Ггиог, сіиа а., 8. йероп. вполнѣ 
наслаждаться, ге аіщиа (рѣдко) аіі- 
циіб; аб регігиепбая ѵоіиріаіеа; 2) 
роіі. въ точности исполнять, хпапба- 
іія, порученія. 

рѳгГова, ае, т. [регЛцро] 1) перебѣж¬ 
чикъ, дезертиръ; 2) отступникъ. 

рѳг-Гавіо, Щі, Га^Ііат, 8. 1) прибѣ¬ 
гать, искать убѣжища, аб аіщиет, 
СогіпіЬиш; 2) перебѣгать, аб Саева- 
геш, аб Ьояіет. 

регійвішп, іі, п. [регГикіо] убѣжище. 
рѳгГопоііо, бпія, /. [регГип$ог] отпра¬ 
вленіе, исправленіе, исполненіе, ІаЬо- 
гшп; р. Ьопогшп, — почетныхъ долж¬ 
ностей. 

регіопоіия, рагіср. и* регйшяог. 
рѳг-ГашІо, ибі, ивпю, 8. 1) обливать, 
аіщиет а^и^Ц регіаяаа аав&иіде, оба¬ 
гренный кровью; регГопбі Яеіп (1а- 
сгітіа) заливаться слезами; рег&шбі 
Яатіпе ** купаться въ рѣнѣ; Ь) роіі. 
посыпать, покрывать, іесіа апго; 2) 
роіі. исполнять, апішит аіісідов ѵо- 
Іоріаіе, аііцает доибіо, ІавііііЙ; рег- 
іивая Итоге; Ь) тревожить, смущать, 
аіщает ;ибісіо. 

рѳг-Гапдог, Гипсіиа а., 8. йероп. 1) от¬ 
правлять, исправлять, исполнять, 1а- 
Ьоге; р. ЬопогіЬоа, — почет и. долж- 
ностн; р. тоіеаіій, репса Іо, вытер¬ 
пѣть, выдержать до конца—; р. Гаіо 

(ѵіій) = умереть; 2) роіі. (рѣдко) поль¬ 
зоваться, наслаждаться, Ъопіа. 

рег-Гйто,-8. продолжать свирѣп¬ 
ствовать или сильно свирѣпствовать. 

рѳгГйяин, рагіср. гл. регйшбо. 
Рѳг^атшп, і, п. и -тиа, і,/. -та, бгпт, 
п. 1) акрополь г. Трок; 2) городъ въ 
Мнэін, гл. г. Пѳргамскаго царства; 
отт. а) -тбпая, аф. пергамскій; 
сиЬві. -тйпі, бгат, т. жители г. Л.; 
Ь) -тепа, аф. пергамскій, иди троян¬ 
скій. 

рѳг-доисіѳо, з&ѵіаиа а., 8. весьма ра¬ 
доваться. 

рѳгдо, реггехі, реггесіит, 8. [рег-ге$о] 
ігст$. еі шіг. 1) идти далѣе, отправ¬ 
ляться, аб аі^иет, іа Масебохиат, 
аіісиі оЪѵіат; Ь) = приступать, рег- 
ашиа аб геіідаа; роіі. рег^ііѳ Ріегі- 
еа ( = начинайте); 2) продолжать, р. 

іге $а$ипіит, р. аіциіб іасеге, ехріі- 
саге. 

рѳг-зг&шііз, е, оф. очень большой; р. 
паіо,престарѣлый,преклонныхъ лѣтъ, 

рег-вгаіия, аф. очень пріятный, 
рѳг-^гйтів, е, аф. имѣющій большой 

вѣсъ; ігор. весьма важный. 
рѳг-вгатЙег, адлз. очень сильно, зна¬ 

чительно. 
рѳг#й1&, ае, /. выступъ; пристройка, 
лавка. 

рѳгЫЪѳо, Ъпі, Ыішп, 2. [рег-ЪаЪео] 
1) представлять, приводить, аііяаѳт, 
ѳхетріат; р. аіісиі Ьопогет, оказать 
кону честь; 2) (чаща) показывать, 
сказывать, говорить, иі регЫЬеіія, 
диі регЫЪепіаг {иівве пипсіі, о кото¬ 
рыхъ говорятъ, что они были в.; Ь) 
называть, аіідпет оріілтт ѵаіет. 

рег-ЬопогШое, айѵ. 1) съ большими 
почестями, съ честью, славою; 2) весь¬ 
ма почтительно. 

рег-ЪопогШоив, аф. 1) приносящій 
большую честь, славный; 2) весьма 
почтительный, іп аііцпет, къ кому-л. 

рѳг-Ьоггѳвоо, гиі, 8. 1) сильно дро¬ 
жать, сократиться, потрясаться, р. іо- 
іо согрогв; іегга регЬоггиіі; Ь) роіі. 
сильно волноваться, таге р*; 2) ігап8. 
ужасаться, трепетать, очень бояться, 
геш аіідиаш. 

рѳг-ЪоггМив, оф. страшный на видъ, 
ге аіщиа, отъ, вслѣдствіе чего-л. 

рѳг-Ъитапііѳг, обе. весьма ласково, 
привѣтливо. 

рѳг-Ъитапия, аф. очень привѣтли¬ 
вый, весьма ласковый, вѣжливый. 

Рѳгіоіѳа, іа, т. аѳинянинъ, бывшій во 
главѣ Аѳннск. республ. въ началѣ пе- 
лопоин. войны. 

рѳгіоІІШІо, бпія, /. [рѳгісіііог] опытъ, 
иопыт&ніѳ. 
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регіоіііог, 1. дероп. [регісиіат] 1) 
ігапв. пробовать, испытывать, Гогіп- 
пат, апілтт аіісіуав, ѵігев; Ь) риско¬ 
вать, подвергать опасности, поп еві 
яаіив геіриЫісаѳ регіеіііапба; 2) *яй\ 
подвергаться опасности, находиться 
въ опасности, ѵііа аіісіцив регіеіііа- 
іиг, р. бе гѳ аіщиа. 

рѳгіоіит, і, я. = регіеиіит. 
Регісіутёпив, і, т. оыцъ Нелея, 

одинъ яаъ аргонавтовъ, 
рѳгіоаіовѳ, аф. [регіеиіояия] опасно, 

съ опасностью. 
рѳгіоиіовпв, адѵ. Грегісиіит] опасный, 

Іосов, Ъеіііш; регіепіові іи повтеі ір- 
808, подвергающіе опасности самихъ 
себя. 

регіойішп, і, я. 1) (рѣдко) опытъ, (&- 
сеге р. аЙсіуив, геі аіісѵдпв, пробо¬ 
вать, испытать кого, что; 2) (чаще) 
опасность, ід регіепіо ѵегвагі, нахо¬ 
диться въ опасности; іп регіеоіпт 
аббасеге (госаге), подвергать опасно¬ 
сти; р. оЪіге, впвеіреге, ве іп р. сош- 
тіиеге, подвергнуть себя опасности; 
р. сарііів, о. жизни — крайняя о.; р. 
еві (пе), должно опасаться; Ь) рискъ, 
вио регіепіо (шео, Іио), на свою голо¬ 
ву, на свой страхъ; иі Шае гея риЫі- 
со регіепіо еввепі; с) тяжебное дѣло, 
тяжба, регіеиіа ргіѵаіогит, атіеогшп; 
д) = акты по тяжебному дѣлу, про¬ 
токолъ, иі іп регіепіо впо іпясгіЪѳ- 
гепі; регіепіа та$ія1г&іаит. 

рѳг-Іббпвпв, аф\ весьма удобный, при¬ 
личный или очень способный, аіісиі 
геі, аб аіщиіб. 

рег-і^пѣгин, аф. весьма несвѣдущій, 
неопытный. 

рѳг-Шивігів, ѳ, оф*. очень ясный; ігор. 
славный, пользующійся большимъ 
уваженіемъ. 

рег-ітЬѳоШия, аф. очень слабый, 
рѳгіто, ёті, етріит, 8. 1) совсѣмъ 
удалить, устранить, отнять, вепвшп; 
Іода регетіа еві, л. скрылась; 2) 
(чаще) воспрепятствовать, разстроить, 
гебііпт, сопзііішп аіісѵдпв; Ъ) уничто¬ 
жить, разрушить, вітпіасга, игЬет; 
8) роіі. убить, аіщиеш. 

рѳг-ітрѳбііив, оф. очень трудный; 
Іосив р., непроходимое м. 

рѳг-іпоѳгіив, оф. весьма невѣрный, 
очень сомнительный, 

рег-іпооттбеіе, адѵ. весьма неудоб¬ 
но, очень некстати. 

рѳг-іпооштбеіпв, оф. очень неудоб¬ 
ный. 

рѳгіпсіе, адѵ. такъ же, равнымъ обра¬ 
зомъ, въ равной степени, р. регііі 
ішрегіі^пе; яі ееіега р. ргосебопі; 
регіпбе — ас (аЦпе) такъ — какъ; 

р. — ас ві, ^пааі, иицпахп) такъ — 
какъ будто. 

рег-іпбі^аѳ, адѵ. съ негодованіемъ. 
рег-іп(Іи1#ѳпв, іів, оф. весьма снисхо¬ 

дительный. 
рег-іаГ&шів, е, оф. весьма безчест¬ 
ный, обезславленный, опозоренный, 

рег-іпйгтиа, оф. очень слабый, 
рѳг-іпвепібвив, оф. весьма остроум¬ 
ный. 

рѳг-іп^гаіия, аф. пренеблагодарный. 
рбгЛпщгшв, аф. 1) весьма несправе¬ 

дливый; 2) гнѣвный, негодующій, 
рбг-іпвівпіѳ, е, оф. бросающійся въ 

глаза, весьма замѣтный — весьма за¬ 
мѣчательный, необыкновенный. 

Рѳгіпіішв, і, /. городъ во Ѳракіи; 
отт. -іЫпв, аф. 

рег-іптівавэ аф. прененавястный. 
раг-іпѵііив, оф. совершенно неохот¬ 
ный, невольный, нехотя дѣлающій 
что. • 

рѳгіббшц і, /. періодъ. 
РѳгіраіѳЙоаа, аф. — къ Аристотелю 

относящійся, къ философіи Аристо¬ 
теля принадлежащій; отт. шыЬік 
-Іісі, 5шт, т. ученики, послѣдовате¬ 
ли Аристотеля (отъ греч. сл. яергса- 
тяГѵ прогуливаться: Аристотель нала¬ 
галъ свое ученіе во время прогулокъ), 

регірѳіавта, іііа, п. коверъ, вавѣса 
особл. стѣнная. 

рѳгІрЬг&еів, ів,/. описаніе, 
рег-іг&іш, оф. очень сердитый, раз¬ 
драженный, аіісиі, на кого, противъ 
кого. 

рѳгівоёіія, ібіе,/. повязка, 
рогіяігбта, ііів, я. коверъ, 
регіаіуііит, іі, п. мѣсто, окруженное 

колоннадою. 
рѳгііѳ, адѵ. [регііив] съ опытностію — 

со знаніемъ, искусно, 
рѳгіііа, аѳ, /. [регііив] опытность — 

знаніе, агв еі р. 
рѳгііив, аф. опытный — свѣдущій, 
искусный, геі &1ісц)’ив, въ чемъ-л. 

рег-]иоип<іѳ, адѵ. весьма пріятно 
рѳг-]иошиІив, весьма пріятный, 
рѳі^йгішп, іі, я. [реіэиго] клятвопре¬ 

ступленіе, нарушеніе клятвы, 
рагійго, 1. = редего. 
религия, аф. клятвопреступный, вѣ¬ 
роломный. 

рег-І&Ьог, Іарвпв в., 8. дероѣ. 1) про- 
скользать, пробѣгать; 2) незамѣтно 
или скоро добираться, доходить, аб 
аіщиѳт. 

рег-іаеіия, оф. очень радостный, ве¬ 
селый. 

рѳг-іаіе, адѵ. весьма широко = очень 
пространно, обширно, 

рѳг-ійіео, пі, 2. всегда скрываться. 
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регіаішц рагіср. и. регіего. 
рѳгіеоііо =* реііесііо. 
рег-ібдо, Іб^і, Іесіит, 3. 1) прочитать, 
ИЪгшп; р. вепаіит — жжена сенато¬ 
ровъ; 2) роН. = проразсматривать, 
аіісрші осп1І8. 

рег-іёѵів, ѳ, аф. очень легкій; ігор. 
весьма неважный, незначительный, 

рѳг-іѳѵііег, а4ѵ. прелегко — очень 
мало. 

рег-11Ъѳпв, йв, аф. охотно соглашаю¬ 
щійся, съ удовольствіемъ смотрящій 
(на что). 

рег-НЪепіег, шк>. весьма охотно, съ 
большимъ удовольствіемъ. 

рег-НЬегаШег, айѵ. 1) весьма щедро; 
2) весьма милостиво, весьма благо¬ 
склонно. 

рѳг-ИЪѳі, иіі, 2. весьма пріятно, жела¬ 
тельно. 

рѳхііоіо = реііісіо. 
регііпо, (Ібѵі), Шит, 8. вымазывать, 

намазывать; Ргор. осквернять. 
рег-ІКепипв, аф. весьма ученый. 
рег-Ніо, 1. приносить жертву при 

счастливыхъ предзнаменованіяхъ, 
рег-іопдо, айѵ. очень далеко, 
рѳг-іоп^іпдиав, аф. очень продолжи¬ 

тельный, предолгій. 
рег^І0П§рія, аф. очень длинный, пре¬ 

долгій. 
рѳгІиЪ-, см. рѳгІіЪ-. 
регіиоео, см. реііиоѳо. 
рѳгіиоісіив, см. рѳІІиоМия. 
рѳг-Іиеіидвав, аф. весьма печальный, 

горестный. 
рег-іио, иі, ПЬшп, 8. вымывать, умы¬ 

вать, ѵаза, шапиз; рам, регіиі (іп Ди- 
тіпе) купЯНся. 

рег-іивіго, 1. проходить, обходить, 
адов; ігор. р. аЬ^шй осиіів, апішо, 
разсматривать, обдумывать что-л. 

регіиіпв, рагіср. «л. регіио. 
рвг-т&впшц аф. очень большой, очень 
великій; рвгта$ш іпіегезі, весьма 
важно. 

рег-шЙІѳ, а<й>. очень дурно, 
рѳг-т&пѳо, пяі, пвшп, 2. оставаться, 
пребывать. 

рѳг-т&по, 1. 1) протекать; 2) прохо¬ 
дить, проникать. 

рег-тапніо, Спіа, /. [регтапео] оста¬ 
вите, пребываніе, 

рѳг-т&гіпшц аф. морской, 
рег-т&іигевсо, гпі, — 3. созрѣвать, 
поспѣвать. 

рѳг-тѳ<ІідогІ8, е, оф. весьма посред¬ 
ственный. 

рѳгтепяов, рагіср и. реппеііог. 
рег-тео, 1. проходить, проникать. 
Рѳппевгав, і, т. рѣка въ Віотін, по¬ 

священная музамъ. 

рѳг-тѳііог, тепвия 8., 4. скрап. 1) вы¬ 
мѣрять, измѣрять, та&шіийіиѳт геі 
аіісіцив; 2) роН. = проходить, ѵіапи 

рег-тШдо, пхі, ісіит; 8. ігор. = осра¬ 
мить, осквернить. 

рег-тігив, оф. преудивительный, пре¬ 
странный. 

рѳг-шівоео, всиі, вішп (хіпш), 2.1) смѣ¬ 
шивать, перемѣшивать, аІідш<1 сшп 
аІЦиа гѳ или аі^иа ге и геі аіісиі, что 
съ чѣмъ-л.; аіістдоз сопвііш реппіх- 
іиз, замѣшанный въ —; 2) ігор. при¬ 
водить въ замѣшательство, аіі^иет. 

реппіввіо, бпів,/. [регтШо] 1) предо¬ 
ставленіе, передача, сдача; 2) доаво- 
леніа 

реппіавшц ив, т. [регтіііо] позволе¬ 
ніе, встрѣч. только аЫ. съ позволе¬ 
нія: реппівзи іпо, аіІегуда. 

рѳгтШаЪШв, е, оф. (Тас.) пагубный. 
рег-тШо, тіві, тіззит, 8. 1) пропу¬ 

скать, отпускать; р. е<рішп, дать волю 
л., опустить повода; р. едшіт или р. 
ее іп Ьоѳіет = наскакать, броситься 
на н.; едиіШпз регшіавия, налетѣв¬ 
шая к.; ігор. р. ігіЪшіаіит=неограни- 
ченно пользоваться властію трибуна; 
Ь) пускать, метать, бросать, р. Іеіа, 
аахшп; Ргор. р. іпітіеіііаа аіісиі, отка¬ 
заться отъ вражды ради кого; 2) пре¬ 
доставлять, передавать, поручать, аіі- 
спі роіезіаіет, пе^оііит, зиттат Ъеі- 
11, гетриЫісат; опт. (о побѣжден¬ 
ныхъ) р. ее аіісиі, йбеі, роіевіаіі аіі- 
сіуив, іи йебіііопет аіісиі ив, сдаться 
на волю побѣдителя: 3) допускать, 
дозволять, тазшйкіо Йитішв поп рег- 
тіНеЪаі; р. аіісиі ге8роп<1ѳге или иі 
геаротіеаі опт. р. аіщиіб ігаешкііае, 
абоіевсеиііае; смотрѣть сквоэъ паль¬ 
цы, простить что ради —. 

рѳгтіхіе, адп. [регтіхіив] смѣшанно. 
рѳгтіхЦо, бпів,/. [регтіасео] смѣше¬ 
ніе; Ргор. смятеніе, 

регтіхіив, см. рѳгтівоѳо. 
регтойѳвіив, аф. очень умѣренный, 

весьма скромный. 
рег-пихІІоиз, аф. очень умѣренный, 
рег-тоіѳеіе, айѵ. весьма тягостно; р. 

і’егге аІідиИ, быть чѣмъ весьма недо¬ 
вольнымъ. 

рег-тоіевіин, аф. очень тягостный. 

рѳг-тоШв, е, аф. очень мягкій, очень 
нѣжный. 

рег-тбіо, 8. смолоть, перемолоть. 
рег-тоМо, бпів,/. движеніе, волненіе, 

апіті; регтоііоша саива, чтобы по¬ 
дѣйствовать на кого, растрогать; р. 
тепіів, вдохновеніе. 

рѳг-тбѵео, бѵі, біит, 2» приводить 
въ сильное движеніе, особл. ігор. а) 
побуждать, аіі^иет роШсіІаІіопіЬив; 
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регтоіоя (побужденный, побуждае¬ 
мый, движимый) іг&, теіи, боІоге, 
атоге; Ь) сильно подѣйствовать, про¬ 
изводить впечатлѣніе сильное, особ а. 
непріятное, аі^иет, на кого: гее аіі- 
циа те регтоѵеі; р. апітов ^ибісит 
тізегаііопе = растрогать; регтоѵегі 
ІаЪоге іііпегіз = вознегодовать, доса¬ 
довать —; с) (Гас.), возбуждать, р. 
ігаш, іптібіаш. 

рѳг-шоіоѳо, ві, зит (сіиш), 2. 1) гла¬ 
дить, поглаживать, аі^ает тана; Ъ) 
слегка касаться, оспіов ѵігя&; 2) ігор. 
ласкать, производить пріятное впе¬ 
чатлѣніе (аіщиет, на кого), тѣшить, 
услаждать, р. аигез; Ь) смягчать, успо- 
коивать. апіташ, ігаш а1іси]ив, аіі- 
Яиет тігіЬия ѵегЬіз. 

рег-тиПив, оф. весьма многій, рег- 
тиШ ѵігі; регтиііо (сіагіог, теііог) = 
гораздо; регтикит часто обо. р. іи* 
іегеві, весьма важно; р. апіе, очень 
часто передъ тѣмъ. 

рѳг-тйпіо, 4* укрѣпить хорошо, какъ 
слѣдуетъ, р. саяіга; р. шопітепіа, до¬ 
строить, окончить укрѣпленія. 

репппШІо, бпІ8,/. [регшпіо] 1) пере¬ 
мѣна, измѣненіе, беГеавіопів; 2) мѣна, 
обмѣнъ, сарііѵогот; 8) переводъ де¬ 
негъ посредствомъ векселя, см. рег- 
таЬо, 8. 

рег-тйіо, 1. 1) аере-иэмѣнять, вепіеп- 
ііаш, віаішп геіраЫісае; 2) мѣнять, 
об-промѣнивать, р. (іотіпоз, р. аііцоіб 
ге аііциа, на что-л.; р. раеііав ігі#іпіа 
тіІіЬиз (= выкупить); 3) р. (*с. респ- 
піаш) переводить деньги посредствомъ 
векселя; р. АіЬепаз, послать перевод¬ 
ную расписку въ Аѳины; яио<і іеспт 
регптіаѵі, что я получилъ по твоимъ 
переводнымъ распискамъ, 

рагпа, ае, /. задняя часть бедры, зад¬ 
няя лопатка, обыкнос. = окорокъ, 

рѳг-пѳсѳадагіив, аф. 1) весьма нуж¬ 
ный, необходимый; іетроа р., время, 
обстоятельства, нетерпяідія отлага¬ 
тельства, заставляющія дѣйствовать 
настоятельно; 2) весьма блввкій, на¬ 
ходящійся (съ кѣмъ) въ тѣсной связи 
(дружбы, родства), Ьото р.; виЬві. 
регпесевзагіі теі. 

рѳг-пѳоенвѳ, айѵ. весьма нужно, необ¬ 
ходимо. 

рег-пёдо, 1. упорно отрицать. 
регпіоІаЪШв, е, оф. и регпіоіаіів, 

е, аф. — регпісювив. 
регпІоІѳв, 6і,/. гибель, погибель; йаііѵ. 

регпісіі и регшсіе древн. ^.=регпісіеі. 
регпіоіовѳ, айѵ. [регпісіо8аз] гибель¬ 
но, пагубно. 

рѳгпіоіовив, аф'. [регпісіез] гибель¬ 
ный, пагубный. 

рѳгпіоііав, йИя,/. [регаіх] проворство, 
скорость. 

регпіоііег, <кіѵ. [регдіх] проворво, бы¬ 
стро. 

регаіх, Ісіі, аф. проворный, скорый, 
быстрый. 

рег-поЬШв, е, аф. очень извѣстный, 
знаменитый. 

рег-пооіо, 1. ночевать, проводить ночь, 
ехіга тоеніа. 

рег-повоо, Сті (бішп), 3. вполнѣ, хо¬ 
рошо узнавать, аІщоіД; регпоѵі = хо¬ 
рошо знаю. 

рѳг-поіевоо, іиі, — 8. дѣлаться по¬ 
всюду извѣстнымъ. 

рег-поішц аф. весьма извѣстный, хо¬ 
рошо извѣстный, аіісаі. 

рѳг-пох, сіія, аф. во всю ночь продол¬ 
жающійся. 

рег-пшпёго, 1. отсчитать, ресипіат. 
рѳго, бпіі, т. сапогъ, особл. солдатскій. 
рег-оЪвойгив, аф. очень темный, 
рег-о(Повив, аф. ненавистный, прене- 

сносный. 
рег-оГЗсіове, адѵ. весьма обязательно, 
рѳг-оррогійпѳ, айѵ. весьма удобно, 

очень кстати. 
рег-оррогішшв, аф. весьма удобный, 

сподручный, очень кстати случив¬ 
шійся. 

рег-оріаіо, аЛѵ. совершенно по жела¬ 
нію. 

рѳгогаІІо, бпіз,/. [регого] заключеніе 
рѣчи. 

рег-огао, I. очень украшать, 
рѳг-ого, X. 1) излагать подробно, об¬ 

стоятельно, говорить до конца, аіі- 
^иіб, бе ге аіщаа; 2) оканчивать рѣчь, 
еі тіЬі регогапбит. 

рег-ояиз, аф. [обі] ненавидящій, 
рег-р&оо, 1. умиротворить, замирить, 
рѳг-рагѵйіив, аф. очень маленькій, 
рѳг-рагтив, аф. очень малый, према¬ 

лый. 
рѳг-равіив, аф. откормленный, жир¬ 
ный. 

рѳг-раиойіив, оф. весьма немногій, 
рѳг-раоошц аф. очень немногій, 
рѳг-р&иійішп, і, п. малость, весьма 
мало, Іосі. 

рег-раиішп, обо. очень мало, 
рег-раирег, ёгів, оф. весьма бѣдный, 
рег-реііо, рйіі, ракит, 8. 1) побуж¬ 

дать, убѣждать, аіщиет, иі (не) аіі- 
^иіб І&сі&Ц 2) = достигать (своей цѣ¬ 
ли) аі аіщаіб Яаі; огаѣаі более рег- 
раііі. 

рѳгрѳпсііойіиш, і, *. [регревбо] от¬ 
вѣсъ. 

рѳг-рѳпсіо, бі, зшв, 8. тщательно взвѣ¬ 
шивать, обсуживать, оцѣнивать, 

рѳгрёгат, а&ѵ. превратно, не такъ 
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какъ должно, ;и<1ісаге, ргошшсі- 
аге. 

регреввіо, Сам, /. [регрегіог] протер- 
пѣніе, перенесеніе. 

регрёііог, реявпв в., 8. дероп. [раііог] 
твердо сноситъ, переносить, вытер- 
плывать. 

регрбіго, 1. [рег-раіго] 1) совершить, 
исполнить, саѳбет, рготіяза; р. ра- 
сеш, заключить м.; 2) совершенно 
окончить, Ьеіішп. 

регреѣи&Ин, е, аф. [регреіппз] всеоб¬ 
щій. 

регреШІіав, «із, /. [регреіиая] без¬ 
прерывность, безпрерывное продол¬ 
женіе; р. ѵіие = вся жнзнь; &4 рег- 
реіиіШет = аде. навсегда; р. рЫІо- 
ворЬогпт = послѣдовательность ф. 

1. рѳгрёіоо, 1. дѣлать не прерывныхъ, 
безпрерывно продолжать; р. ѵегЬа, 
говорить не останавливаясь, безъ 
умолку. 

2. регрѳіио, аде. [регреіапа] безпре¬ 
рывно — всегда. 

регрЗДпц*, аф. 1) безпрерывный, без¬ 
прерывно продолжающійся, соста¬ 
вляющій непрерывный рядъ, а&шеа, 
раішіев, пшшііопез, топіез; регреіоѣ 
тіій, въ продолженіе всей жизни; саг- 
теп р., Ыяіогіа р., представляющая 
непрерывную связь, не отрывки; 2) 
всегдашній, постоянный, вѣчный, 
Іех, сига, сигзоз, дпаезііо; іп регре- 
№шп =з аде. навсегда, 

рег-рі&оѳо, 2. очень нравиться, 
регріехе, аде. [регріехпз] запутанно, 
неясно; двусмысленно, 

регріехпв, аф. Грегріесіо] перепу¬ 
танный; ігор. неясный, сбивчивый, 
двусмысленный, гезропзпш, яеппопе*. 

рег-ріпо, 8. дождемъ пробивать — 
протекать. 

рѳг-рбііо, 4. выполировать, вышлифо- 

вать; Ргор. вполнѣ отдѣлать. 
рег-роШе, аде. весьма тонко, весьма 
красиво. 

рѳг-роШіо, бпіз,/. отдѣлка, 
рег-рорйіог, 1. дероп. совершенно 
опустошить, разорить, 

рег-рогіо, 1. про пере-доносить. 
рѳг-роШІо, бпіз,/. попойка, 
рвг-рбію, 1. много пить, пьянствовать, 

Іоіов <Иез. 
регргіто, ргевяі, ргезяшп, 8. [рег-рге- 
то] сильно или безпрерывно давить; 
роіі. р. спЫІіа, постоянно лежать въ 
постели. 

рѳг-ргоріпфшя, аф. очень близкій, 
рег-рговрег, 8га, 8гшп, оф. весьма 

благопріятный, счастливый, 
рег-ра^пах, йсів, оф. очень сдорлж- 
выЙ, сварливый. 

рег-риІоЬег, сЬга, сЬгпт, аф. очень 
красивый. 

рег-риг^о, I. совершенно очищать; 
ігор. приводить въ ясность. 

рѳг-ривШиа, аф. очень маленькій, 
рег^пат, аде. очень, чрезвычайно, 
рѳвдиіго, яиіяіѵі, чиівііит, 8. [рег- 

4а&его] 1) тщательно отыскивать; 
ігор. развѣдывать, аіщпій; 2) изслѣ¬ 
довать, гѳхп. 

реічіиівЛе, аде. [регдшго] съ точно¬ 
стію, тщательно, 

рвг-гаго, аде. очень рѣдко, 
рег-гагив, оф. очень рѣдкій. 
рѳг-гееошШив, оф. очень скрытый, 
тайный. 

рѳггѳоівд, рпгіер. и. рег$о. 
рѳг-гѳро, ряі, рйш, 8. проползать. 
РеггЬаѳЫа, ае, /. область Ѳессаліи; 

отт. РѳггЬаѳЪпв, аф. роіі. = ѳес¬ 
салійскій; зиШ. -Ьі, Згшп, т. жите¬ 
ли П. 

рѳг-гісііойів, аде. очень смѣшно. 
рег-гі<1іоп1шц аф. очень смѣшной, 

уморительный. 
рвг-го&о, 1. спрашивать (у всѣхъ по 

очереди) зепіепііаз. 
рег-гшпро, гПрі, гпрішп, 8. 1) про¬ 
рвать, разорвать, разлои&ть, а1щпі<1; 
р. іогея, выломать двери, вломиться; 
Ь) силою проложить себѣ дорогу 
чрезъ, сквозь —: р. раіпбея, Ьояіея; 
е) ігор. преодолѣть, устранить, прези¬ 
рать, регіепішв, Іедез; 2) іЫг. про¬ 
рваться, силою проложить себѣ доро¬ 
гу р. рег Ьояіез, іа пгЬет. 

Репа, ае, /. нимфи, дочь Океана, су¬ 
пруга Геліоса, мать Цирцеи и Гека¬ 
ты, ожт. Рѳгвѳіа, Міз, /. = дочь 
Персы, иногда = Репа. 

Репае, Бгтп, т. жители области Рег- 
вів, Иій, /. въ Азіи; впослѣдствіи — 
жители Персидскаго царства, персы; 
8іпа. Репев, ае, т. Отт. Репіоив, 
аф. а РепІое, аде. 

рег-ваерѳ, адѵ. очень часто, 
рѳг-еаівѳ, аде. весьма остроумно, 
рѳг-ваівпв, оф. весьма остроумный. 
регваІаіАІІо, бпіз, /. [регзаіпіо] при- 

вѣтствованіе (всѣхъ поочереди). 
рег-ва1й*о, 1. привѣтствовать (всѣхъ 

поочереди). 
рѳг-вапоіе, аде. очень свято, 
рег-вапо, 1. совершенно вылечить, 
рег-ааріеші, іія, аф. очень мудрый, 
рег-варіепіѳг, аде. премудро, 
рег-воіепіег, аде. очень искусно, 
рег-воішіо, І<Іі, іазпхп, 8. разорвать, 
рѳг-всііив, аф. очень тонкій, очень 

вѣжливый. 
рѳг-вогіЬо, ірві, іріит, 8. 1) написать, 

записать (какъ слѣдуетъ, безъ сокра- 
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щеній) тегЬа, гевропвшп, веп&іпі соп- 
еиИаш; 2) подробно, обстоятельно 
описать, изложить, гее Котап&з; ері~ 
віоіа, іп ^иа отпіа регвсгіріа егапі; 
8) (въ денежныхъ дѣлахъ) записать, 
внести въ счетную книгу, р. шшгав, 
потеп; р. ресипіат аіісоі, аб аіщиіб, 
ассигновать —. 

рѳгвогірЙо, бпів, /. [регвсгіЬо] 1) на¬ 
писаніе, записываніе; Ь) внесеніе въ 
счетную книгу; ріиг. статьи; 2) ас¬ 
сигновка, переводная расписка, 

рѳгвогіріог, бгів, т. [регвсгіЬо, 3.] за¬ 
писывающій въ счетную книгу, сче- 
товодецъ. 

рѳгвогиШІо, бпів,/. [регвсгпіог] обы¬ 
скиваніе. 

рег-вогиіог, 1* йероп. обыскивать; 
ігор. тщательно изслѣдовать. 

Рѳгвѳ, ев,/. = Репа, ае. 
рѳг-вёоо, спі, сіпт, 1. 1) разрѣзать, 

разсѣкать; ігор. тщательно изслѣдо¬ 
вать; 2) вырѣзывать; ігор. искоре¬ 
нять, ѵШшп. 

рѳгвѳоіог, 1. Лероѣ, преслѣдовать. 
рѳгвѳоіШо, бпів, /. [регввфиог] пре¬ 

слѣдованіе, особл. судебное, 
рѳг-збсіѳо, бсіі, еввшп, 2. долго сидѣть, 

оставаться. 
рег-вѳ^пів, е, аф\ очень вялый. 
Регвеіив, ем. Рѳгвѳив. 
рѳг-вѳпѳвоо, пиі, — 8. состарѣться. 
рѳг-вѳпііо, пві, пвшп, 4. 1) глубоко 

чувствовать; 2) ясно видѣть, примѣ¬ 
чать. 

РѳгвѳрЬопе, ев,/. = Рговегріпа. 
рѳг-вёдиог, сбіив 8. йероп. 1) пре¬ 

слѣдовать, гнаться за —: аіщиеш 
е^ш^а1и, Ьовіѳв йі&іепіев; ігор. а) 
гнаться за — , домогаться, р. ѵоіпріа- 
іев, Ъегебііаіет, оіішп; Ъ) домогаться, 
стараться удержать, получить; р. ^ив 
впит, Ьопа виа ,]ибісіо, судебнымъ по¬ 
рядкомъ; р. ресипіат аЪ аіцио, взы¬ 
скать д. съ кого; р. роепав аЪ аіщио, 
требовать удовлетворенія, стараться 
отмстить кому, опт. реподиі—мстить, 
аіщиіб, 8а что: р. іщпгіав, шогіеш; 2) 
слѣдовать (настойчиво, постоянно) 

аіщает, за кѣмъ; р. ѵевіі^іа аНстцив, 
идти по чьимъ слѣдамъ; р. ѵіат, не 
уклоняться отъ д.; ігор. р. отпев тіав, 
употребить всѣ мѣры; р. отпев воіі- 
іабіпев, пройти — ; Ь) слѣдовать, по¬ 
дражать, придерживаться, р. аіцоеіп, 
ігопіаш аіісіуав, Асабетіат; с) слѣ¬ 
дить, заниматься, р. агіев; поп отпіа 
біі регве^шіпіиг; 8) догонять, поспѣ¬ 
вать, аіциеш; р. ^иае бісипіиг всгі- 
Ъепбі сеіегііаіе, записывать сказан¬ 
ное не отставая; Ъ) не отставать, не 
оставлять, продолжать, р. восіеіаіет, 

поддерживать союзъ; р. тііат іпорет, 
предолжать вести —; р. диаегепбо, 
продолжать спрашивать; с) приво¬ 
дить въ исполненіе, р. тапбаіа, іп- 
серіа; ф (письменно млн словесно) 
прослѣдить, разсмотрѣть, отпіа; р. 
отпев тоіиріаіев, исчислить — ; р. аИ- 
4ш<І Іііегів Ьаііпів, разбирать, писать 
о чемъ по-латыян; р. ѵегвіЬиз, вос¬ 
пѣвать; р. бе аіщио, бе тііа еі тогі- 
Ъив аііссдив, писать, говорить, разска¬ 
зывать —. 

Рѳгвѳв, ае, т. 1) см. Регвае, агалц 2) 
= Рѳгвёйв, послѣдній изъ царей ма¬ 
кедонскихъ. 

Регвёів, ем. Рѳгаа. 
Рѳгзеіив, см. Рѳгвѳив. 
Рѳгвѳив, еі, и еов, т. 1) сынъ Юпитера 

и Данаи, убившій Медузу; 2) послѣд¬ 
ній изъ парей македонскихъ. Опт 
Рѳгвѳив» аф*. и роёі. Рѳгввіив, Рѳг- 
віоив, аф\ 

Рѳгвѳив, см. Рѳгвѳив. 
рѳгвѳѵег&пв, рагіср. и. регветего; 2) 
аф. пребывающій твердымъ, настой¬ 
чивый, стойкій. 

рѳгвѳѵѳг&піѳг, айѵ. [регветегапв] на¬ 
стойчиво, твердо, упорно, 

рѳгвѳѵѳг&пііа, ае, /. [регветегапв] на¬ 
стойчивость, твердость, стойкость, 

регвѳѵѳго, 1. ігап». и іпіг. 1) быть на¬ 
стойчивымъ, постояннымъ, упорно 
пребывать, іп ге аіщиа; р. Ьеііів сап- 
Ііпиія, безпрестанно воевать; регвете- 
гаѵіі, ее евве Огезіет, упорно утвер¬ 
ждалъ, что онъ О ; 2) = продолжать, 
р. Гасеге, іидеге; р. Коташ, идти до 
самаго Р.; Ь) продолжаться, бі^піиз 
ІгіЬииогит поп біи регветегатіі. 

рѳг-веѵѳгив, аф\ очень строгій, пре¬ 
строгій. 

Рѳгвіоѳ, -сив, ем. Рѳгввѳ, Рѳгвбив. 
рѳг-вібѳо, = регвебео. 
рѳг-ві<Іо, вёбі, веввиац 8. садиться, по¬ 

селяться. 
рѳг-вівпо, 1. отмѣчать, записывать. 
рѳг-вітШв, аф. очень похожій, 
рѳг-вітріѳх, ісів, аф. весьма простой. 
Рѳгвів, см. Регвае. 
рѳг-вівіо, віііі, — 8. настаивать, упор¬ 

ствовать, іп ге аіщиа. 
рег-воіѵо, воіѵі, воКНит, 8.1) распу¬ 

тать, разрѣшить, 4иаевііопет; 2) (ча- 
ще) = вы-заплатнть, аіциіб, тіІіііЬоз 
віірепбіит; р. ресипіат аЬ аіі^по = 
заплатить давая переводную распи¬ 
ску на полученіе денегъ отъ кого-д.; 
р. ргаетіа, выдать, раздать нц ігор. 
р. згаііат, дгаіев, благодарятъ, быть 
благодарнымъ; р. рготіваа, ббет, то- 
іиш, исполнить обѣщаніе, обѣтъ; р. 
аіісиі Ьопогет, оказать кому чесхц 
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р. ерівіоіае, отвѣчать на письмо; р. 
аіісиі роепав = быть наказаннымъ 
кѣмъ-л. см. роепа. 

регвопа» аѳ, /. маска; р. іга$іса, м. 
трагика; ігор. 1) роль, регвопахп Івггѳ 
или ^ѳгеге, Іпеп, вивііпеге, играть 
роль; регвопат аіЬі ассотто<іагѳ, вив- 
сірегѳ, іпйиеге, принять на себя роль, 
принять видъ; 2) личность, лицо, аіі- 
сидоя; р. теа, аііега, весшкіа. 

регвопаіив, аф. [регвопа] надѣвшій 
на себя маску, маскированный; раіег 
р., играющій роль отца; ігор. мни¬ 
мый, ложный. 

рег-вопо, иі, ііиш, 1. 1) іпіг. громко 
звучать — оглашаться, (Іотит регво- 
паі сапіи, $стііи; аигев регвопапі, 
раздается въ ушахъ; И регвопаЬаі 
Юііз савігів, раздалось, послышалось 
по всему лагерю; 2) ігап». оглашать; 
р. віітал, Іііога; р. аигет, кричать ка 
ухо; Ь) = кричать, аііциісі или сит 
асе. сі іп/.у с) роіі. пѣть или играть, 
р. аІіцаіЯ сііѣагй. 

рѳг-врѳоіо, 1. смотрѣть до конца, аіі- 
иа что-л. 

регврѳоіив, рагіер. и. регвріеіо- 2) 
оф. хорошо извѣстный, гез тіЬі р.; 
ѵігіиа р., испытанная —. 

рѳг-врѳоиіог, 1. йероп. внимательно 
разсматривать, высматривать, вывѣ¬ 
дывать. 

рѳг-врѳгдо, гвІ, пот, 8. окроплять 
ши усыпать. 

рѳгвріоаоіі&в, аіів,/. [регврісах] про¬ 
ницательность, прозорливость, 

регвріо&х, йсів, аф. [регвріеіо] про¬ 
ницательный, прозорливый, 

регеріоіѳпііа, ае,/. [регвріеіо] совер¬ 
шенное познаніе, у разумѣніе, 

рѳгвріоіо, ехі, есішп, 8. 1) смотрѣть 
^ сквозь, видѣть насквозь; ігор. прони- 
' кать, постигать, аіі^ііісі, зе ірвош; р. 

&1щиі<1 соп]есіиг&, догадаться о чемъ; 
аіщиід регвресіит ЬаЪеге, хорошо 
знать что-л.; 2) увидать, увидѣть, сое- 
Ішп, р. аіііов, гев шішшав; ігор. врего 
ѵеі роііпв регвріеіо (предвижу); 8) 
раз-осматривать, ория, (іотит, гѳпц 
р. Іііегав, просмотрѣть письмо, 

рогмріоаѳ» сиІю. [регвріеиив] ясно, оче¬ 
виднымъ образомъ. 

регвріооііаа, аіів, /. [регвріеиив] яс¬ 
ность, очевидность. 

рѳгвріоиия, оф\ [регвріеіо] 1) ясный, 
очевидный, гее; 2) роёі. свѣтлый, про¬ 
зрачный, адоа. * 

рѳг-віѳгпо, вігѣѵі, вігаішп, 3. настилая 
выравнивать; р. ѵіат, вымостить д 

рег-віітйіо, 1. сильно побуждать, под¬ 
стрекать. 

рѳг-віо; вІІІі, вШшп, 1. 1) твердо сто¬ 

ять, оставаться (на мѣстѣ), а<1 ѵаііапк 
Іоіаш (Нет; 2) твердо пребывать, 
упорно оставаться (при чемъ) іп веп- 
Іепііа, іп іпсеріо. іп ітрийепііа; еабет 
тѳпв регвіаі шіпі, мое намѣреніе не¬ 
измѣнно; Ь) = продолжать, р. Гасеге 
аіі^іхіб. 

рѳгвігаіив, рагіер. и. регвіегпо. 
рѳг-віпгѳро, иі, ііиш, 8. сильно шумѣть. 
рѳг-аТгіо0о, іпхі, ісіиш, 8.1) задѣвать, 

касаться, сари! аНссцив; р. іеггат 
агаіго, бороздить — ігор. а) Ьоггог 
регвігіп^іі аіщает, апітит аііссдив, 
дрожь беретъ, пронимаетъ кого; соп- 
виіаіив теив еит регяігшхегаі, за¬ 
дѣло его за-живое, было ену весьма 
непріятно; р. аііциеш ви&ріеіопе, на¬ 
влечь подозрѣніе на кого; р. аигев, 
оглушать; р. осиіов, ослѣплять; отт. 
регвігіп^ог 5и1^оге = осиіі регвігш- ?:ииіиг і.: Ъ) порицать, аіщиеш, аіі^иі^ 
асеііів, ЬаЪііит аіісіуцв ІеѵіЬив ѵег- 
Ъів; 2) ігор. касаться, упоминать, циет 
Іосит Ьгетііег регвігіпхі; тііае сиг- 
вшп ееіегііег регвігіп^ат. 

рѳг-віисіібве, шіѵ. весьма ревностно, 
рѳг-вйніібвив, а4). весьма ревност¬ 
ный, весьма преданный, усердно за¬ 
нимающійся, Іііегагит, науками, 

рѳг-виабѳо, ві, вит, 2.1) уговаривать, 
убѣждать, аіісиі, и! Ігапвеаі; іііі рег- 
виайегі поп роіиіі, и! — его нельзя 
было уговорить, чтобы — ; 2) убѣж¬ 
дать, удостовѣрять, увѣрять, аіісиі 
аІЦиій, кого въ чемъ; р. аіісиі Ьовіев 
аЬівзѳ; регвиаіеіиг тіЬі, мекя увѣ¬ 
ряютъ; тіЬі регвиавит (регвиавівві- 
шшп) ев! ши регвиавит ЪаЬео, я 
убѣжденъ, совершенно увѣренъ; 
{рѣдко) регвиавив (еві, егіі) = рав$. 
убѣжденный, увѣренный. 

рѳгвиавІо, бпів, /. [регвиабео] угова¬ 
риваніе; увѣреніе. 

1, рѳгвиааив, ив, т. [регвиаДео] убѣж¬ 
деніе. 

2* рѳгеиааиа, рагіер. см. регвиабѳо. 
рѳг-виЪШІв, е, аф\ претонкій; ігор. 

глубоко обдуманный. 
регвиІТо» 1. [рѳг-ваііо] скакать, рыс¬ 

кать по — (ігап8. сі іпіг.). 
рѳг-ТаесіѳТ, регі&евит еві, 2. весьма 

скучно, противно; те регіаевит евѣ 
Ыуиз гѳі, маѣ это наскучило, надоѣ¬ 
ло, противно. 

рѳгі&евив, [регіае<Іе1] чувствующій 
скуку, отвращеніе, геі аііеціия, къ 
чему* л. 

рѳгіѳпйо, Ш, вит (Іит), 8. идти, спѣ- 
пшть, Котат, асі савіга. 

рѳг-іѳпіо, 1* 1) пытать, испытывать, 
наслѣдовать, апітов тііііит, гет, ѵа- 
<1а; Ъ) обдумывать, взвѣшивать, от* 
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піа; 2) прохватывать, запбішп регіеп- 
іаі ресіив, душа исполнялась радости; 
ігетог р. согрога, трепетъ, дрожь 
всѣхъ пронимаетъ. 

рѳг-іѳпиів, е, аф. очень тонкій, очень 
малый; ігор. весьма слабый, ничтож¬ 
ный, врев, ѳперісіо. 

рег-іѳгбЪго, 1. пробуравливать. 
рѳг-івг®во, аі, вит, 2. вытирать, вы- 
тнр. на сухо. 

рег-іеггао, иі, ііит, 2. сильно испу¬ 
гать, устрашить; р. аіщпет аЪ аебі- 
Ъпв, страхомъ удалить кого отъ 
дома. 

рег-іехо, хпі, хсішп, 3. выткать, ткать 
до конца; Ргор. доканчивать, 

рѳгііоа, ае, /. 1) шесть, жердь; 2) мѣ¬ 
ра, масштабъ. 

рѳгіІтѳ-і&сіо* Гбсі, &сіпт, 8. пугать, 
приводить въ страхъ, 

рѳіѣітѳвоо, тиі, — 8. пугаться, стра¬ 
шиться, бояться, бе ге аіщпа или аіі- 
^иіб, чего-л.; Іоп$а оЪвібіо регіішев- 
сеп(1а еві, должно опасаться продол¬ 
жительной осады. 

регііп&оіа, ае, /. [регііпах] упрямство, 
упорство. 

регііп&оІіѳг, айѵ. [регііпах] крѣпко, 
іепеге; Ргор. упорно, упрямо, 

рѳгйп&х, 5сів, аф- [рег-іепео] крѣпко 
держащій; Ргор. а) упрямый, упор¬ 
ный, Ьото, сопіепііо; Ъ) безпрерыв¬ 
ный, постоянный, віибіит, ѵігіия. 

рѳгііпео, ііпиі, іепіит, 2. [рег-іепео] 
1) простираться, Адаііаша регііпеі 
аб Ругепаеов топіев; р. ш (рег) от¬ 
пев рагіев, во всѣ стороны; 2) 
относиться, касаться, имѣть вліяніе, 
Ьос піЬіІ аб те регііпеі, это не отно¬ 
сится ко мнѣ. до меня не касается; 
Ьос регііпеі аа гет; эиѳрісіо р. аб аіі- 
4пет, подозрѣніе падаетъ на кого; 
аб 4иов регііпеі ^асіппа, которымъ 
можно приписать д.; Ь) = принадле¬ 
жать, ргаеба р. аб тііііев. 

рѳгііпео,-8. [рег-іап&о] касаться. 
рѳгіівшп =» регіаевпш. 
рѳгігаоіаііо, дпів,/. [регігасіо] заня¬ 
тіе, геі аіісоіиа, чѣмъ-л. 

рѳг-ігаоіо, 1. 1) щупать, ощупывать, 
аі^иіб тапіЪпа; 2) {чаш) обрабаты¬ 
вать — заниматься: проходить, изу¬ 
чать или трактовать, излагать, іоіаш 
рЬііоворЬіат; еа, ^иае зсгірві, циае 
гет сопііпепі; р. аіщоіб со^ііаііоае, 
обдумывать что-л.; еаз гее регігасіа- 
іаа ЪаЪеі (обдумалъ, изучилъ «им из¬ 

ложилъ). 

рѳг-іг&Ьо, хі, сішп, 8. 1) притащить; 
2) Ргор. заманить, 

рѳгігеоіо = регігасіо. 
рет-ігівіін, е, аф. 1) очень печальный, 

грустный; 2) = очень угрюмый, 
серьезный, ворчаливый. 

рег-ігііив, оф. изношенный — все¬ 
дневный, очень обыкновенный, 

рѳг-іитиііиове, адл>. весьна тревож¬ 
но, возмутительно. 

рѳг-іипдо, іббі, Швит (іивват), 8. про¬ 
бивать, проламывать, прокалывать. 

рѳг-іигЪ&іѳ, аЛѵ. [регіигЪаіпв] вапу- 
танво. въ безпорядкѣ, безпорядочно. 

рѳгіяхгЪ&ііо, опія,/. [регіигЬо] 1) раз¬ 
стройство, замѣшательство, смяте¬ 
ніе, гегпш, ехегсНпв; р. ѵаІеішИпів, 
растр, здоровья; р соеіі, дурная по¬ 
года; 2) смущеніе, волненіе, апіті; Ь) 
душевное волненіе, сильная страсть, 
регіагЪ&ііопез Гидратов, іб еві тоіив 
апіті пітіов. 

рѳгіигЪйігіх, Ісів, /. [регілгЪо] возмт- 
тнтельница. 

рѳгіигЪ&іиа, рагіср. и. регіпгЬо; 2) 
оф. смущенный, оторопѣлыЙ. 

рѳг-ігогЬо, 1. 1) приводить въ безпо¬ 
рядокъ, въ разстройство, въ замѣша¬ 
тельство, р. Ьовіев, асіеш, рготіпсіанц 
2) приводить въ смущеніе, смущать, 
апітпш, аіщиет; 8) раэстронвать, на¬ 
рушать, оііит, сопбііІопев. 

рѳг-іигріз, е, аф. гнусный, 
рѳгіштв, рагіср. гл. регіипбо. 
рѳгйіа, ае,/. [Лежп. от рега] малень¬ 

кій ранецъ. 
рѳг-тш^о, пхі, псіит, 8. обмазывать, 

вымазывать. 
рег-игЪйпия, аф. весьма учтивый, в. 

вѣжливый. 
рег-игдоо, ві> — понуждать, не да¬ 

вать покоя. 
рег-йго, пвві, пвішп, 8. 1) сожигать, 

оава; Ьовіев р. адгов, опустошаютъ 
огнемъ; Ргор. томить, мучить, аапсіоз; 
регпгі ^Іогій, пылать славолюбіемъ, 
томиться жаждою славы; 2) = пор¬ 
тить, повреждать, репівіпз Ггі^оге; р. 
соііа Ьопт (= натереть рану). 

Регйвіа, ае, /. городъ въ Этруріи; 
отт. -віппв аф. м егіЬві. -в!пі, огшп, 
ш. жители г. II. 

рѳгивіив, рагіср. и. региго. 
рѳг-иіШя, е, аф. очень полезный, 
рѳг-тйсіо, ві, ват, 8. Ргст*. и іпіг. 1) 

проходить, проникать, рег І11а Іоса; 
ігор. Гата р. рег пгЪет, модна рас¬ 
пространяется по г.; 2) доходить, аб 
с&віга. 

рѳгг&е&іив, рагіср. и. регта^ог; 2) 
аф. очень распространенный, повсе¬ 
мѣстный, Гата, зегто; Ъ) всѣмъ, всю¬ 
ду извѣстный, тегвшц с) общій, рагв. 

рег-т&дог, 1. Лерон. Ргап». и ікіг. 1) 
бродить, странствовать по — , Ыс, іи 
отпіЬив Іосів; 2) про-обходятъ, ботов. 



рег-ѵадо* рее 413 

огЪет Іеггагпт; й-ор. Іаеііііа регѵа- 
#аіиг апітов, іішог р. тепіет (овіа- 
дѣваегь); 3) доходить, распростра¬ 
няться, &<І пШтав Іеггав; Ь) ігор. до¬ 
ставаться многимъ, дѣлаться общимъ, 
обыкновеннымъ, Ьопог пішіат регга- 
8&иг. 

рег-тедов, аф\ скитающійся, 
рег-тйгіе, айе. многоразлично, очень 

разнообразно. 
рег-ѵавіо, 1. совершенно опустошать, 
разорять. 

рѳг-ѵёЬо, хі, сіит, 8. про-довозить, 
доставлять, аіщает іа пгЪет, сот- 
теаіат; раз8. регѵеЬі = а) пріѣзжать, 
регтесіов а<1 оррійпт, іп рогіат; ігор. 
регѵеЪі ай ехііов оріаіов, дойти, до¬ 
стигнуть — ; Ь) про-объѣзжать, 

рѳг-ѵѳііо, ѵеііі, — 8. сильно рвать, щи¬ 
пать; ігор. а) тревожить, обижать, 
огорчать, аіідпеш; р. .іив стіе, под¬ 
трунивать надъ — ; Ъ) раздражать, 
вЮтасЪшп. 

рѳг-ѵбпіо, т?пі, тепіпш, 4. до-прихо¬ 
дить, а<1 рогіат, іп бпев Ьоѳііпт; ігор. 
р. іп вепаішп, сдѣлаться сенаторомъ; 
р. ай ргітоз сотоейов, сдѣлаться од¬ 
нимъ изъ первыхъ актеровъ; &Іогіа, 
респпіа ай те репгепіі, мнѣ достает¬ 
ся, я пріобрѣтаю славу, деньги, 

регтегаѳ, аЛѵ. [регтегвив] превратно, 
худо, дурно. 

регѵѳгвіо, бпів, /. [регтегіо] перево¬ 
рачиваніе; ігор. перестановка словъ, 

рѳгтегвііав, аііе, /. [реггѳгвпв] пре¬ 
вратность, негодность, испорчен¬ 
ность. 

регѵѳгвив, рагіср. и. регтегіо; 2) аф*. 
криво#, косой, осаіі; ігор. преврат¬ 
ный, дурной, сумасбродный, 

рѳг-ѵегіо, іі, ват, 8. 1) опрокидывать, 
обрушивать, повергать, агЬавІа, Іесіа; 
регтегвае гпрѳв, обрушившіяся ска¬ 
лы; 2) ігор. ниспровергать, разру¬ 
шать, ге$шш, іага, атісіііат; 6) пор¬ 
тить, губить, тогев, аіцпет, ІіЬегов 
аіісг^ив; с) уничтожать — приводить 
въ замѣшательство, аІЦпет. 

рѳг-твврбгІ, шк>. очень поздно вече¬ 
ромъ. 

рѳгѵѳвіізаііо, 5шв, /. [регтевіі^о] оты¬ 
скиваніе по слѣдамъ; ігор. тщатель¬ 
ное наслѣдованіе. 

рѳг-тѳвіідо, 1. отыскивать по слѣдамъ; 
ігор. тщательно изслѣдовать, 

рѳг-тёілв, бгів, оф. и рѳг-ѵѳіавѣав, 
аф\ очень старый. 

реггіо&оіа, ае, /. [регтісах] настойчи¬ 
вость, упорство. 

рвгтіоаоЙег, айѵ. [регтісах] настойчи¬ 
во, упорно. 

рестіовх, 5сів, аф. [регтіпсо] 1) на¬ 

стойчивый, упорный; 2) (рѣдко) по¬ 
стоянный, твердый, 

рѳігіоіив, рагіср. гл. регтіпсо. 
рег-ѵібѳо, Тйі, Івпт, 2. обозрѣвать, 

видѣть; ігор. а) тщательно разсма¬ 
тривать; Ь) ясно видѣть, хорошо по¬ 
нимать, постигать. 

рѳг-ѵІяео, ш, — 2. процвѣтать; р. ге 
аіщпа, продолжать пользоваться, по¬ 
стоянно пользоваться чѣмъ-л. 

рѳг-тівіі, іа» «Ф- 1) всегда бодрствую¬ 
щій; 2) пох р.,ночь, проведенная безъ 
сна. 

рѳг-ѵізіШіо, бпів, /. всенощное бдѣ¬ 
ніе; всенощная служба. 

рѳг-тівШ», ае,/. ночное бдѣніе, про¬ 
веденіе ночи безъ сна. 

рѳгтівШшп, И, л. [реггі^іі] ночное 
бдѣніе, особ л. всенощная служба, 

рѳгтівііо, 1- проводить ночи безъ сна, 
не спать, іп аппів, іоі&т посіет. 

рвг-тПів, е, аф. весьма дешевый, 
рѳг-тіпоо, 1сі, ісіпт, 8. совершенно 
побѣдить, одолѣть, ЬагЪагоа; ігор. 
а) восторжествовать, составить на 
своемъ, регтісіі Саіо; Ъ) добиться, до¬ 
стигнуть, сопвпіев р. поп роіпегопі, 
иі — ; с) довести, склонить, побудить, 
ЕЬойіов регѵісегаі, пі геііпегепі еіс. 

регѵіив, аф. [рег-ѵіа] 1) проходной, 
проходимый, удобопроходнмый, Іоспв; 
атпів р., рѣка, проход, въ бродъ; 
ігапвіііопеа р. проходы; отш. виЬві. 
регѵіпт, іі, п. проходъ; 2) ігор. (Тас.) 
доступный, атЪіІіопі. 

реггоіво, 1. =* реггпі^о, 1. 
рѳг-тойіо, 1. пролетать, облетать. 
1. рѳг-тбіо, 1. 1) пролетать; ігор. р. 

вех тіііа раваапт, поспѣшно про¬ 
ѣхать или пройти — ; 2) іпіг. ле¬ 
тѣть — спѣшить, іп Ьапс вейеш. 

2. рег-ѵбіо, тбіпі, ѵеііе, очень желать; 
регѵеііт асіге, я весьма желалъ бы 
знать. 

рѳг-ѵоійіо, 1. часто развертывать; р. 
НЬгов = часто читать к. 

рѳг-тоіто, ѵоіѵі, тоійіит, 8. катать; 
равв. регѵоіѵі, валяться; ігор. иі апі- 
тав іп Шів Іосіз регѵоіѵаіиг (= при¬ 
лежно заниматься), 

рѳгѵогве, -огвіо, огіо, см. рѳгуѳг-. 
рѳг-ѵиіваіив, рагіср. гл. регтаі^о; 2) 
аф. весьма обыкновенный, всѣмъ из¬ 
вѣстный. 

рег-ти1«о, 1. 1) дѣлать общимъ, до¬ 
ступнымъ для всѣхъ бевъ различія, 
ргаетіа тігіиіів; 2) дѣлать извѣст¬ 
нымъ, обнародовать, гее регтп]$а1а, 
р. ейісіат. 

рев, бйів, т. 1) нога, Ьотіпів, ефоі; ре- 
йет Гегге (роН) идти; рейіЬпв (Іге) =* 
пѣшкомъ (орр. едпо) или сухимъ пу- 
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темъ (<орр. тагі); ехсіреге ее іп редев, 
соскочить; вегупя а редіЬив, раэсыль- 
ный; ітор. евве виЬ редіЬив аііс^ов, 
находиться подъ чьею властью; евве 
(Іасеге) виЬ редіЬив, быть въ преэрѣ* 
нін; впЪ реде ропегѳ, презирать; рго- 
ѵегЪ. рег те івіа ігаЬапіиг редіЬив, по- 
хнѣ пусть все будетъ вверхъ дномъ— 
что будетъ, то будетъ; Ъ) въ яз. воснн. 
редіЬив шегеге, служить въ пѣхотѣ; 
ад редев девсепдеге (де^геді) слѣзать 
съ лошади, спѣшиваться; дедисеге 
едиііев ад редев, спѣшивать; редеш 
геіегге, отступить; редет сопГегге, 
вступить въ рукопашный боб; с) въ 
овнатѣ: редіЬив ігѳ іп вепівпііат аіі- 
сціив, согласиться съ чьимъ мнѣ¬ 
ніемъ, см. редагіив; 2) рев (ѵеіі) ка¬ 
натъ, которымъ парусъ поварачн- 
ваютъ къ вѣтру; отт. реде ае4ио 
или редіЬив аедиів^прі вѣтрѣ, дую¬ 
щемъ прямо въ корму — на всѣхъ 
парусахъ; редет Іасеге, идти, плыть 

бокомъ; 8) футъ, сфив аііііидо СХЬІѴ 
редев ЪаЬеі; ігор. мѣра, реде вио зе 
теіігі; 4) стопа; редев сіаидеге, ѵегЪа 
іп виов редев содегѳ = ритмически 
замыкать, писать стихи, 

рѳввітѳ, см. ш&іе. 
рѳваітив, см. таіия. 
Реввіпив, ипіів, /. городъ въ Галатіи, 

въ М. Азіи, съ храмомъ Цнбелы; 
отт. Реввішшііив, оф. и виЬві. 
-пііа, ае,/. = СуЬеІе. 

реввйіив, і, т. эадвнжка, 8апорка. 
реввшп, адѵ. [рее?] ввязъ, ко дву; 
реввит іге = регіге, погибнуть; реа- 
виш до, деді, д&іит, даге, погубить; 
ігор. реввишдагі ад аіщиід, впасть, 
погрязнуть въ —. 

рѳваипсіо, = реввптдо, см. реввшп. 
ревіхГѳг, 8га, 8гпт, аф\ [ревИа-іего] 

гибельный, пагубвый. 
ревііГѳгѳ, адѵ. [ревііГег] гибельно, па¬ 
губно. 

рѳвШѳпв, іів, оф. [ревіів] 1) зарази¬ 
тельный, чумный, нездоровый, Іоспв, 
аппив, аврігаііо; 2) ігор. гибельный, 
пагубный, вредный. 

ревіііѳпііа, ае, /. [ревіііепв] 1) чума, 
эараза, повальная болѣзнь, р. іп^ѳпв 
огіа еві; 2) нездоровый воздухъ, вред¬ 
ное дѣйствіе на здоровье, Іосі. 

ревіів, ів, /. (рѣдко) вараза, чума; 
2) чаще ігор. гибель, погибель, несча¬ 
стіе. 

рѳіаваіив, аф‘. [реіавиа] въ дорожной 
шляпѣ; отт. — готовый къ отъѣзду, 

рѳі&віо, и -во, бпів, т. передняя лопат¬ 
ка — окорокъ. 

рѳі&вив, і, ж. дорожная шляпа съ ши¬ 
рокими полями. 

Рбіѳііа, ае,/. городъ въ южн. Италіи, 
отт. -ІІШ18, а до. 

реіѳвао и рѳѣіаво,-3. [реіо] до¬ 
могаться, аіщиід, чего-л. 

реіШо, бпів,/. [реіо] стараніе достать: 
1) домогательство, прошеніе, исканіе, 
іпдиііагит, сопвоіаіив, Ьопогит; <1аге 
ве реііііопі, мекать должности; <1аге 
аііспі реііііопет, позволить кому до¬ 
могаться должности; Ъ) (въ яз. юрид.) 
требованіе, объявленіе претензіи 
на — : р. Ьегѳдііаіів, ресипіае; 2) на¬ 
паденіе, нанесеніе удара, ударъ, соп- 
Іісеге реііііопев, наносить удары. 

рѳіііог, бгіа, ж. [реіо] 1) проситель, 
искатель; 2) жалобщикъ, истецъ. 

рѳШйгіо,-4. [реіо] имѣть жела¬ 
ніе просить, домогаться, ОСО$Л. долж¬ 
ности. 

реіо, ііті, іііит, 8. 1) стараться до¬ 
стать, искать, домогаться, аіідшд, 
^Іогіат, соавиіаіит; р. ваіиіет Годѣ, 
искать спасенія въ бѣгствѣ; Ь) про¬ 
сить, требовать, аіщиід аЬ аіцио; ре¬ 
іо а іе иі ід іасіаз; р. роепаз аЬ аіі- 
<рю, взыскать съ кого, наказать ко¬ 
го; особл. въ яз. юрид. имѣть, объя¬ 
вить претензію (на что); р. ЬегесШа- 
іів ровзеввіопеш; ів реііі, истецъ: 
ів ипде (а яио) реіііиг, отвѣтчикъ; с) 
доставать, брать, 1і#шіт, раЪиІппц р. 
аііциісі а Сгаесіа, заимствовать; р. 
іпіііит, начать; р. 5и^аш, обратиться 
въ бѣгство; р. ііег, ѵіат, аііпт сиг- 
вшп, избрать — ; роіі. р. врігііит, ды¬ 
шать; р. врігііив аііо де согде = тя¬ 
жело вздыхать, стонать; 2) р. аіщаеш 
обратиться къ кому, ргесіЬив, съ 
просьбою, просить кого; чаще не¬ 
пріязненно: р. аііфиеш (ге аіщпа) при¬ 
ступить къ кому, напасть на кого, 
нанести ударъ или стараться ударить 
кого, пустить въ кого (чѣмъ): р. са- 
риі аіісфив, р. аі^иет агтів, согпі- 
Ьив, ш&іо (яблокомъ); р. аіциет Ъеі- 
1о, идти войною на кого, начать съ 
кѣмъ войну; ве реіі раіаЬапі, думали, 
что непріязненныя дѣйствія напра¬ 
влены противъ нихъ; р. аіщпеш Ігаи- 
де, стараться обнануть кого; 8) = на¬ 
правляться: р. Іосшп, сааіга, ВуггЬа- 
сЬіит, отправиться, идти въ —; роёі. 
р. соеіиш реппів; топа реііі азіга, воз¬ 
вышается до —. 

рѳіоггііипц і, л. колесвица, коляска. 
реЬга» ае, /. скала, камень. 
Рѳіга, ае,/. 1) городъ въ Аравіи; она 
Рѳігаѳив, оф.; 2) городъ въ Сициліи; 

Рѳігіпі, бгит, т. жители этого г. 
Рѳігѳ]ив, родовое имя; отт. Ре&фа- 
пиа, оф. 

Рѳігшит, і, п. мѣстечко въ Кампаніи. 
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Реігообгіі* бгшп, ж. племя въ Акви¬ 
танія. 

роѣйіаоа, іія, оф. 1) рѣзвый, шаловли¬ 
вый; 2) дерэкій. 

рѳіаі&пѣаг, аДл. 1) рѣзко, съ шалостью, 
необузданно; 2) дерзко. 

реШІапНа, ае,/. 1) рѣзвость, шалость, 
своевольство, необузданность; 2) дер¬ 
зость. 

реіоіоиа» оф. [реіо] бодливый. 
Реооёѣіа, ае,/ средняя часть Апулій; 
РѳиоепМив, аф. 

рехия, ршіср. и. рѳсіо. 
РЬдѳёоев, сшп, т. (віпд. РЬае&х) жи¬ 
тели острова Схерін (Согсуга, ныя. 
Корфу); ожж. РЬаа&еіив, аф. и 
РЬаеаоія, Иіз, оф. /. 

РЬ&ейоп, бпіз, ж. ученикъ Сократа, 
другъ Платона. 

РЬаѳйга, ае, /. дочь Мнноса, даря 
критскаго, супруга Тезея, хачика 
Гипсолита. 

РЬаеОгпа, і, ж. вольноотпущенный ни. 
Августа, баснописецъ. 

РЬаѳвіШзц і, п. 1) городъ на о-вѣ Кри¬ 
тѣ; отт. РЬаевЦпа, оф. и РЬаѳв- 
Шш,І<ІІ8,аф./.2) городъ въ Ѳессаліи. 

РЬдеШоп, ііа, ж. 1) свѣтило = 8оЦ 
2) сынъ Геліоса в Клииены; онъ вы¬ 
просилъ у отца своего на одинъ день 
позволеніе править колесницею его, 
но погибъ, не умѣя управлять коня- 
хѵ; отт. РЬаёіЬопідшц оф. и РЬа- 
ёіЪопНагіѳв, сестры Ф. 

РЬадШава, ае,/. одна изъ сестеръ Фа¬ 
этона. 

рЬаІапдо, ае, /. шесть, подпора, под¬ 
ставка. 

рЬаІап&ііае, &гшп, ж. солдаты Фалан¬ 
ги, см. рЬаІапх. 

РЬаІапігив, і, ж. спартанецъ, пересе¬ 
лившійся со иногики едянозвицами 
въ Италію в основавшій г. Тарентъ. 

рЬаІапх, щрз, /. 1) Фаланга, отрядъ 
войска въ сомкнутомъ порядкѣ; 2) 
боевой строй; отрядъ, толпа. 

РЪаіага, ае, /. портовой городъ въ 
Ѳессалія. 

рЪаІагіоа, ае,/. = Іаіагіса. 
РЪаІѳга, бгшп, п. см. РЬаІѳгшп. 
рЪаІѳгаѳ, Ѣгшп,/. металлическія укра¬ 
шенія; особл. у лошади на груди и на 
головѣ. 

рЬа1ѳга*шц оф. съ металлическими 
украшеніями, см. ркаіегае. 

РЬаІбгшп, і и РЪаІѳга, бгшп, п. га¬ 
вань у Аѳинъ; отт. РЬаІѳгѳйа» и 
РЬаІегіопа, оф. 

РЬ&паѳ, агшп, /. мысъ на югѣ о-ва 
Хіооц отт. РЬапаѳш, оф. 

РЬапІавш, і, ж. Фантазъ, сынъ бога 
сна. 

рЬагѳіга, ае,/. колчанъ. 
рЬагѳЬгаІив, оф. [рѣагеіга] носящій 
колчанъ, съ колчаномъ. 

РЬагіІаѳ, см. РЬагов. 
рЬагт&оеиігіа ,ас,/. колдунья. 
рЬагтаоорбІа, ае, ж. торгующій ле¬ 

карственными снадобьями. 
РЬагп&оеа, іа, ж. 1) царь понтійскіЙ, 
дѣдъ Митридата; 2) сынъ Митрида- 
та, побѣжденный Цезаремъ. 

РЬагоа, и -газ, і, /. 1) островъ близъ 
Александріи въ Египтѣ, съ маякомъ; 
2) маякъ на этомъ о-вѣ. Отт. РЬа- 
гхѣае, агшп, ж. жители о-ва Ф. и РЬа-. 
гіив, аф. 

РЪатааІшц і, /. городъ въ Ѳессаліи; 
ожж. РЬагяаПоав, и -Ііаз, оф. 

РЬагии, см. РЬагов. 
РЬавеІін, 1СІІ8, / городъ въ Ля кіи; 
ожж. РЬавеВДае, агпш, ж. жители 
г. Ф. 

рЬавѳішц і, ж. и /. 1) длинный турец¬ 
кій бобъ; 2) длинное, скорое на ходу 
судно, яхта. 

РЪавіаошц -аши, -аз, см. РЬавія* 
РЬавів, ісіів, / 1) рѣка въ Колхидѣ; 

2) городъ при устьѣ рѣки Ф. Ожж. 
а) РЬавіаппв и РЬаеі&ош, оф. фи¬ 
війскій, роёі. = колхидскій; Ъ) РЬа- 
8Ів, ібіз, и РЬавіав, &біз, оф. /. и 
$иЫі. (вс. Гетіпа) = Медея, дочь царя 
холхядск&го. 

ріхавта, аііз, п. явленіе, привидѣніе. 
РЬѳвёйв, еі, и еоз, ж. отецъ Алфозн- 

бей; ожж. РЬѳдоІшц оф. и РЬѳ&І8, 
ісіія,/. дочь ф. 

РЬедіа, ае,/. городъ въ Аркадіи; ожж. 
РЬивді&оив, оф. 

РЬѳпеов, і,/. городъ въ Аркадія; ожж. 
РЬѳпѳаіаѳ, апш, ж. жители Ф. 

РЬѳгаѳ, агит, /. 1) городъ въ Мессе- 
нін; 2) городъ въ Ѳессаліи; ожж. 
РЬегаѳиа, оф. роёі. = ѳессалійскій. 

РЬѳгдоІШЦ і, ж. строитель корабля, иа 
которомъ Парисъ увезъ Елену; ожж. 
РЬѳгѳоІѳиа, аф. 

РЬегѳоудѳв, ів, ж. 1) греческій фило- 
софъ, урож. о-в& Скироса, жившій въ 
6 ст. до Р. X.; 2) бытописатель, аѳи¬ 
нянинъ, жившій въ 5 ст. до Р. X. 

РЬегеа, бііз, ж. царь ѳессалійскій «мм 
Ферейскій {см. РЬегаѳ), отецъ Адме¬ 
та; ожж. РЬегѳіі&сІѳв, ае, ж. сынъ Ф. 

рЫ&Іа, &е, /. чаша. 
РЬідіав, ае, ж. знаменитый скульп¬ 

торъ, современникъ Перикла; ожж. 
• сіі&саз, аф. 

рЬМШа = рЫІіііа. 
РЫІагіѳІрЬіа, ае, /. городъ въ Лидіи; 

ожж. -рЪбш, огшп, жители Ф. 
РЫІаѳпі, бгшп, ж.(-1аепоп, депіі. дгаес.) 
два брата изъ Карѳагена, пожѳртвов. 
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своею жизнью для блага своего оте¬ 
чества. 

РЫІаттоп, бпів, т. сынъ Аполлона, 
прославившійся въ музыкѣ и пѣніи. 

РЫІѳто, бпія, т. супругъ Бавкиды, 
см. Ваиоів. 

РЬіІіррі, бгит, т. городъ въ Македо¬ 
ніи: отт, -ррепвів, е, -ррісив, аф. 

РЬШррив, і, т. пот, ргорг, нѣкото¬ 
рыхъ царей македонскихъ; отт, а) 
РЫІІррёив, аф. и шиЪві. РЫІІррёив 
(вс. питие) золотая монета (около 5 
рубл.); Ь) РЬШрріоив, аф\ огаііопев 
РЬ., рѣчи Демосѳеяа противъ Филип¬ 
па, царя макед. 

РЬШвШв, і, т. греч. историкъ, урож. 
г. Сиракузъ. 

рЫШІа, бгит, п. братская трапеза — 
общій столъ у спартанцевъ. 

РЬіІо, <5піз, т. греческій философъ, 
жившій въ 1 ст. до Р. X. 

РЪІІооіѳІа, и -іев, ае, т. сынъ Пеанта, 
(ем .Роеав) другъ Геркулеса, который, 
умирая, оставилъ ему свой лукъ и 
свои стрѣлы; отт. РЫІооіѳіаеив и 
-Іеібив, аф. 

рЫІоІовіа, аѳ, /. занятіе словесными 
науками. 

рЫ1о1о?ив, і, т. занимающійся сло¬ 
весными науками. 

РЫІотёІа, ае, /. дочь Пандіона, царя 
аѳинскаго, превращенная въ соловья; 
отт. ігор. =г соловей. 

РЫІотёІішп, іі, п. городъ во Фригіи, 
отт Ііепаеа, Іпт, т. жители г. Ф. 

рЬПогЬотаеив, і, т. другъ рим¬ 
лянъ. 

рЫІовбрЫа, ае, /. философія; ріиг. = 
философскія системы. 

рЬІІовбрЬог, 1. Лероп. заниматься фи¬ 
лософію. 

рЫІовдрЬив, 1) аф. философскій; 2) 
виЬві. философъ. 

рЫигшп, і, п. любовный напитокъ. 
РЫІуга, ае, /. 1) липа; 2) липовый лубъ, 

лыко. 
РЫІута, ае, /. дочь Океана, мать кен¬ 
тавра Хирона; отт. РЫІугёіив, оф. 
и РЫІугідев, ае, т. сынъ Ф. 

рЫтив, і, т. стаканъ для игральныхъ 
костей, кубокъ зерневой. 

РЫпейв, еі, и еоя, т. 1) царь салмн- 
десскій во Ѳракіи, славившійся да¬ 
ромъ прорицанія; когда онъ прогнѣ¬ 
валъ боговъ, они лишили его зрѣнія 
и послали къ нему гарпій, которыя 
пожирали всѣ подаваемыя ему къ 
столу яства; аргонавты избавили его 
отъ этихъ гарпій. Отт. РЫпёов и 
РЬідёіив, аф. и виЪзі. РЫпідев, 
ае, т. сынъ Ф.; 2) братъ КеФвя (Се- 
рЬеиѳ) царя эѳіопскаго, превращен¬ 

ный Персеемъ посредствомъ Меду- 
змиой головы въ камень. 

РЬІпііа, ае, /, городъ въ Сицилія; 
отт. -ііепвев, іит, т. жители этого г. 

РЫе$ёШоп, опіів, т. «горящій» одна 
изъ рѣкъ въ подземномъ царствѣ; 
отт. РЫедѳІЬопШёші, аф. и -ІЪ оп¬ 
іів, Иі8, аф. /. 

РЫе^га, ае, /. [«горящая» 8С. іегга] 
полуостровъ Македоніи впослѣдствіи 
Раііѳпѳ, гдѣ Юпитеръ, по преданію, 
поразилъ молніею возставшихъ про¬ 
тивъ него гигантовъ; отт. РЫе- 
&гаеив, аф. 

РЫѳяуае, Бгит, т. разбойническое 
племя въ Ѳессаліи. 

РЫѳдо&в, ае, т. парь лапнтовъ въ 
Ѳессаліи, отецъ Иксіона. 

РЫіив, апіі8, /. городъ на сѣверѣ Пе- 
лопоннеза; отт. РЬІіавіив, аф. 

РЬоЪёІог, бгіз, т. сынъ бога снз. 
рЬооа, ае, /. тюлень. 
РЬооаеа, ае, /. городъ на Іоніи; отт. 
РЬооаІоив, РЬооаеепвів, е, аф\ и 
виЬві. РЬооаеѳпвев, іпт, РЬооеп- 
868, іит и РЬооаѳі, бгит, т. жите¬ 
ля г. Ф. 

РЬооаіоия, см. РЬооаеа и РЬоеІв. 
РЬосёив, см. РЬооів. 
РЬооІоп, бпіа, т. аѳннянжнъ, совре¬ 
менникъ Демосѳеяа. 

РЬооів, Мів, /. область средней Гре¬ 
ціи; отт. а) РЬооаІоив и роН. РЪо- 
Оёия,оф.; Ь) РЬооепвѳв, іпт, и РЬо- 
оіі, бгит, т. жителя Ф. 

РЬбоив, і, т. сынъ Эака, братъ Пелен 
н Теламона. 

РЬоѳЪав, см. РЬоеЪив. 
РЬоѳЬѳ, ев, /. сестра Феба = Діана, 

богиня луны. 
РЬоеЪив, і, т. Фебъ =* Ароііо, богъ 

солнца, ігор. солнце; впЬ пііч^ив 
РЬоеЪо, на востокѣ н на западѣ; 
отт. а) РЬоеЪая, і<Іів, /. жряца 
Аполлона; Ъ) РЬоеЪёіив, и -Ы*ов, 
оф. Фебовъ, Аполлоновъ; Іатраз РЬ., 
солнце; ісіив РЬ., солнечный лучъ; 
аіѳз РЬ., воронъ; іпѵепів РЬ. = Аеаси- 
Іаріпз; ап РЬ., врачебное искусство; 
тіг^о РЬ. = БарЪпе. 

РЬоепіоев, спт, т. жители Финикіи; 
віпд. РЬоепіх, іеіз, отт. а) РЬоепі- 
оѳ, ев и РЬоѳпіоіа, ае, /. Финикія; 
Ъ) РЬоѳпІоіив, и РЬоѳпіоеив, вф. 
финикійскій; роН. пурпуровый; с) 
РЬоѳпівва, ае, аф. /. и вѵШ. Фини¬ 
кіянка. 

РЬоѳпІоіив, см. РЬоепіоев, 
РЬоѳпівва, см. РЬоепіоев. 
РЬОѲПІХ, ІСІВ, т. 1) финикіянинъ, см. 
РЬоепіоев; 2) сынъ Агенора, братъ 
Кадма; 8) сынъ Аиннтора, товарищъ 



РЬоІоб ріеіа» 417 

А у мл леса въ троянской войнѣ; 4) Фе¬ 
никсъ, баснословная птица. 

РЪоіоЗ, ев, /. гора въ Аркадіи. 
РЬоІиа, ц ж. кентавръ, сынъ Иксіона. 
РЬогсив, і и РІюгоув, уое, -суп, 
улов, т. сынъ Нептуна, отецъ Меду¬ 
зы; опт. РЪогоупів, ніів и РЬогоів, 
ійіа,/. дочь Ф. 

РЬогоп»*, еі, в», царь аргосскій, сынъ 
Ия ах а; ош. РНогопіа, Мів, /. се¬ 
стра Ф. = Іо. 

РЬга&іев, ів, асе. -ехц м. имя нѣкото¬ 
рыхъ царей парѳянскихъ. 

рЬгѳпѳИепя, аф. сумасбродный, сума¬ 
сшедшій. 

РЬгЬгав, і, ж. сынъ Аѳанаса, царя віо- 
тійскаго, всжѣдотвіе преслѣдованій 
мачихн Ино бѣжавшій на золотомъ 
овнѣ изъ отечества въ Колхиду; отт. 
РЬгіхѳим, оф. 

РЬгудов, $шп, т. (етд. РЬгух) жители 
Фригіи въ М. Азіи; отт. а) РЬгу- 
8ШВ, аф. Фригійскій, роН. малоазій- 
скій, троянскій; рааіог РЬ. = Рагіз; 
РЬ. тагііпв = Аепеаа; РЬ. шаіег з* 
СуЬеІе; Ъ) РЬгувіве, 5піт,/ роіі. = 
троянкн; с) РЪгух, у{рв, т. троянецъ 
(Аевеаа). 

РЬгух, ура, «і. 1) ем. РЬгуяѳв; 2) рѣ¬ 
ка въ Лидіи. 

РЬгухѳии « РЬгіхешц с*. РЪгі- 
хив. 

РЫЫа, ае, /. городъ въ Ѳессаліи, ро¬ 
дина Ахиллеса; отт. РЫЫоіів, Іаія, 
/. область Ѳессаліи; РЬіЬІоііеов и 
РМЪІим, аф. РММоіа, ае иРЫЫо- 
ѣев, ае, ія. фѳіянинъ; РЫЫ&в, &<1ів, 
/. женщина ивъ Ф., Фѳіявка. 

рЫЫяів, ів,/. чахотка. 
РЬуІаое, ев,/. 1) городъ въ Эпирѣ: 2) 

городъ въ Ѳессаліи. Отт. РЬуІа- 
оѳіив, аф. и РЬуІдоеім, Ыів,/. 

РЬуІмійѳ*, см. РЬуІаош. 
РЬуІасив, і, т. отецъ Ификля, дѣдъ 
Протезилая; отт. РЬуІ&оісІѳв, ае, 
ж. потоикикъ Ф. 

рЬуІагоЬиа, і, т. родовой начальникъ, 
начальникъ племени. 

РЬуІе, ев, /. крѣпостца въ Аттикѣ, на 
границѣ Віотіи. 

РЬуІІѳіив, ем. РЬуІІоа. 
РЬуІІІм, Ш и Моя, асе. -Ша, іч>с. -И, 

/. женское имя. 
РЬуіІои, і,/. городъ въ Ѳессаліи; отт. 
РЬуІІѳіив, аф роіі. ѳессалійскій. 

рЬуаіоа, ае и -се, ев, /. естествозна- 
віе, наука о природѣ, Фивкка. 

рЬуаІоѳ, адю. Физически; по образу 
ФИЗИКОВЪ. 

рЬуиіогш, аф. къ природѣ, къ есте¬ 
ствознанію относящійся, Физическій; 
отт. а) рЪуаіса, огшп п. естествовѣ¬ 

дѣніе, Физика; Ь) рЬувІспв, I, т. есте¬ 
ствоиспытатель, ФИЗИКЪ. 

рЬуніодоотоп, бпів, т. златокъ при¬ 
роды; физіогноиъ. 

рЬувіоІовіа, ае, /. естествовѣдѣніе, 
ФИЗІОЛОГІЯ. 

рІ&ЪШв, е, аф. [ріо] исправимый; что 
можно загладить или очистить, иску¬ 
пить жертвою. 

ріаооіагів, е, оф. [ріаспіиш] очисти¬ 
тельный; примирительный, 

ріаойішщ і, п. [ріо] средство къ при¬ 
миренію, жертва умилостивленія, очи¬ 
стительная жертва, ігае (Іеогпт, гпріі 
Гоебегіз; отт. в) очистит, жертва — 
наказаніе, ехідеге р. аЪ аіщао, нака¬ 
зать кого; Ь) поступокъ, требующій 
очнет. жертвы — грѣхъ, преступле¬ 
ніе, р. соштіОеге; р. віЬі совІгаЬегѳ, 
тегегі, совершить преступленіе, со¬ 
грѣшить. 

рІ&теіі, Іпія, п. [ріо] жертва умило¬ 
стивленія, очистительная жертва, 

ріоа, ае, /. сорока. 
рІс&Иа, аѳ,/. [ріх] дегтярня, 
ріоеа, ае, /. [ріх] смолистое дерево, 

сосна. 
Ріеёпит, і, п. область среди. Италіи, 
на берегу Адріатическаго моря; отт. 
РІОѲП0, Іів и -сепипші, -сёпшц оф\; 
Ріоепіев, іат, т. жителя П. 

ріоѳшц аф. [ріх] смоляной; ігор. чер¬ 
ный какъ смола. 

ріео, Ь [ріх] вы-засмалнвать, вымазы¬ 
вать дегтемъ. 

Ріоѣдпев, шип, т. племя въ Аквитаніи, 
ріоіог, 5гів, т. Гріп^о] живописецъ. 
рІоіига, ае, /. [ріп#о] 1) живопись, ага 

ріеіагае; Ь) ігор. раскрашиваніе, опи¬ 
саніе яркими красками; 2) сопсг. кар¬ 
тина; р. іехіііів, шитье, вышивка, 

ріоіигаіив, аф. [ріеіпга] расписан¬ 
ный; вышитый. 

ріоіив, рагіер. іл. ріп#о; 2) оф. укра¬ 
шенный, красивый, изящный, 

ріоив, і, т. дятелъ, 
ріѳ, а4ѵ. [ріия] 1) благочестиво, благо¬ 

говѣйно; 2) сообразно съ долгомъ, 
нѣжно. 

Рібгіа, ае, /. область Македоніи. 
РІбгон, і, т. македонянинъ, давшій 

своимъ дочерямъ имена девяти нузъ; 
по другому преданію — отецъ девяти 
музъ; отт. а) РІёгІв, ісіів, /. дочь П 
муза; Ь) Ріѳгіов, оф. македонскі 
или къ музамъ относящійся, поэтиче¬ 
скій; Ріѳгіі тосіі, стихи, стихотво¬ 
ренія; Ріѳгіаѳ, агшп,/. муаы. 

рІёіаа, аіів, /. [ріпв] 1) благочестіе, 
благоговѣніе иъ Богу; 2) любовь ро¬ 
дителей къ дѣтямъ, дѣтей къ роди¬ 
телямъ, родственная любовь, ув&же- 
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ніе ■ привязанность подчиненнаго къ 
старшему; 3) роіі. нѣжность, 

рідѳо, иі,—2. досадовать, особл. ітрег8. 
те рідоі (мнѣ досадно) віиіііііае те&е; 
Гаіегі рідоЪаі, имъ было досадно, сты¬ 

дились признаться. 
рі^ег, доа, & гит, аф\ вялый, медлен¬ 
ный, лѣнивый, 

рі^еі, см. рідоо. 
рівтепі&гіив, іі, т. [рі^тепіит] про¬ 

давецъ красокъ, продавецъ мази, 
рівтѳпіит, і, л. [ріпдо] краска, кра¬ 

сильное вещество; ігор. прикраса, 
ріваѳгаіог, бгів, т. [рідоегог] берущій 

въ залогъ, прнннматель залога, 
рідпбго, 1. [рідопв] отдавать въ за¬ 

логъ, закладывать. 
рі&іідгог, 1. йероп. [рідоив] брать въ 

залогъ; ігор. прнсвонвать, обращать 
въ свою собственность, аіциій зіЪі; 
Маг в Гогііввітит чпепщие рідоегаіиг 
(= требуетъ въ жертву), 

різпиа, бгіа (бгів), п. 1) залолъ, рідоогі 
4аге, орропеге, отдать въ залогъ; рідо 
погі ассіреге, веять въ залогъ; Ь) за¬ 
логъ, ручательство, доказательство, 
р. доаііае, ѵоіипіаіів, іп;игіае; с) за¬ 
ложникъ; ф ріиг. залоги любви—дѣ¬ 
ти, родствен ник и, (Іопшв сит рідоогі- 
Ьиѳ; 2) закладъ, рідооге сопіепсіеге, 
сегіаге, биться объ 8акладъ, держать 
пари; 4а рідоив = побьемся объ за¬ 
кладъ. 

ріртбу сик. [рідог] вяло, неохотно, лѣ¬ 
ниво. 

рівгШа, ае и іев, еі, /. [рідог] вя¬ 
лость, неохота, лѣнь, 

рідоог, 1. скроп. быть вялымъ, лѣ¬ 
ниться. 

1. рііа, ае, /. 1) ступка; 2) столбъ; 8) 
роіі. каменная плотина. 

2* рШц ае, /. мячъ, мячикъ, Іпдеге 
рйй, играть пи.ургоѵегЬ. сіашіав рі- 
І&ш, говорили о томъ, кто не умѣлъ 
пользоваться чѣмъ-л.; 2) роіі. клубъ, 
клубокъ, шаръ, 

р Пахши = ігіагіпв. 
ріІагіоИу іі, т. [рііа] Фигляръ. 
ріШдія, оф. [ріішп] вооруженный дро¬ 
тиками. 

рііеаіив, аф\ [рііеив] носящій шапку, 
въ шапкѣ. 

рііепіит, і, п. карета, 
рііеоіии, і, т. [йетіп. отъ рііеив] ша¬ 
почка. 

рііеив, і, т. и -пт, і, п. шапка (валя¬ 
ная); рабы не имѣли права носить ш. 
отт. 8вгто8 а<1 рііеов ѵосаге = воз¬ 
мутить рабовъ обѣщая инъ свободу. 

рШеаіив — рііеаіив. 
ріііѳоіив, ріііѳив =: рііе-. 
рііовив, аф*. [рііив] волосистый. 

рПихп, і, я. метательное копье, дро¬ 
тикъ. г 

1. рііив, і, т. волосъ; ігор. пѳ рііиш 
^иі<1ет ассері, ничего не получилъ; 
поп рііі Г&сеге аіідоіб, ставить ни во 
что. 

2. рПии, і, т. рота тріаріевъ въ рим¬ 
скомъ легіонѣ (си. ігіагіпв); ргішшп 
рііит 4асеге, быть пентуріононъ пер¬ 
вой роты тр.; 8. Васаіаз ргіші рііі 
т. е. сепіигіо ргіші р.; отт. ргітив 
рііив или ргітірііив = сепіигіо ргіші 
рііі. 

Рітрів, ае, /. мѣстечко въ Піерім ж 
источникъ у этого м., посвященный 
музамъ; отт. Рішріѳив, оф. музамъ 
посвященный, принадлежащій; Ріт- 
ріѳа, ае,/. = муза, 
іпа, см. 2. ріппа. 
іпсі&гив, і, т. знаменитый греческій 
лирикъ; отт. Ріпдагіоив. 

Ріпйѳпіввив, і, /. городъ въ Киликіи; 
отт. -пізвК&е, а гит, т. жители этого г. 

Ріпйив, і, го. гора въ Ѳессаліи. 
ріпёіит, і, и. [ріпиз] соснякъ, сосно¬ 

вый лѣсъ. 
рІпеив, аф'. [ріпиз] сосновый. 
ріп^о, пхі, псіит, 8. 1) писать краска¬ 
ми; р. іаЬаІаш, пне. картину; ІаЪпІа 
рісіа, картина; р. аіщиет, снять пор¬ 
третъ съ кого-л.; ігор. а) украшать; 
Ъ) описывать, изображать; 2) ріпдоге 
(вс. аса) вышивать, віг&доішп; іодо 
рісіа. 

ріпртѳвоо,-8. [ріпдоів] жирѣть, 
тучнѣть. 

ріпдоѳ, ів, п. [ріпдоів] жиръ. 
ріпдоів, ѳ, аф. 1) жирный, тучный, а$- 

пов, Ъото, а&ег, роН. тшит (тегат) 
р., густое в.; р. віаЬиІа аршп, изобиль¬ 
ныя мёдомъ; оііѵшп, Исав р., сочная—; 
Ь) — толстый, іодо; соеіит р., густой 
воздухъ; 2) ігор. неловкій, тяжелый, 
нескладный, грубый, іпдопіот; роёіаѳ 
ріпдое зопапіез; ріпдоі Мідеггй = 
безъ тонкости, грубо; б) роіі. удоб¬ 
ный, покойный, пріятный, несете, 
тііа, вопшпв. 

ріпдоШісІо, Іпів, /. [ріпдоіз] жирность. 
ріпіГѳг, и рішдог, ёга, бгиш, аф. [рі- 
пив-Гего, дого] производящій сосны. 

Ь ріппа, ае, /. 1) перо; рЫг. перья, 
крылья; Ъ) рыбье перо, плавательное 
перо, 4е1рЫш; 2) шпицъ, зубецъ; 
ріиг. стѣнные зубцы. 

2* ріппа, ае, /. родъ раковкны «мор¬ 
ское перо». 

ріппаіив, аф [1. ріппа] 1) оперен¬ 
ный, покрытый нерьямн; 2) окрылен¬ 
ный, снабженный крыльями, Сирібо. 

ріппідог, ёга, ёгиш, аф. [1. ріппа*дого] 
оаеренныЙ, крылатый 
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ріппоідгѳв, ае, ж. родъ мелкихъ ра¬ 
ковъ, встрѣчающ. вмѣстѣ съ ракови¬ 
нами, см. 2. ріппа. 

ріпво, ршвоі или рілаі, ріпвііит или 
ріпаиш, рівіихп, 8. толочь, молочь. 

ріпив, не и і, /. 1) сосна, хвойное де¬ 
рево; 2) ігор. (роёі) сдѣланное изъ 
сосноваго дерева, особл. а) корабль, 
лодка; Ь) Факелъ. 

ріо, I. [ріов] очищать жертвою, молит* 
вою; ігор. примирить, умилостивить, 
искупить, шалее, ёапшшп, пеГав. 

рірѳг, бгів, п. перецъ, 
рірііо, Ь и ріріо, 1. чирикать. 
Рігаеѳ^в, еі, ж. {рѣдко Рігаѳив), га¬ 

вань у Аѳинъ; отт. Рігаѳив, оф. 
ріхаіа, ае, ж. морской разбойникъ, 

корсаръ. 
рІга&шв, оф\ корсарскій, разбойннче- 

скій, разбойничій; отт. тМ. -са, ае, 
/. морское разбойничество. 

Рігёпе, ев, /. источникъ въ Коринѳѣ; 
отт. Рігёпів, Ыів, ад}. /. роёі. =* ко¬ 
ринѳскій. 

РігШідив, і, т. царь лапнтовъ, сынъ 
Иксіова, другъ Тезен. 

рігшп, і, л. іруша. 
рігвд, і, /. грушевое дерево. 
Рігпвіаѳ, Ігит, т. племя въ Иллирія. 
Ріва, ае и Ріваѳ, 5гпт, /. горохъ въ 
Элидѣ; опт. Ріваѳив, оф\; 2) Ріваѳ, 
Втт, /. городъ въ Этруріи; отт. 
Рів&пив, аф\ 

Ріваигшп, і, п. городъ въ Умбрів; 
отт. -гепвіа, е, оф. 

рівоёгіив, лф\ [рівсів] рыбный, 
рівсбіог бгів, ж. [рівсог] рыбакъ, ры¬ 

боловъ. 
рівсаідгіив, оф. [рівсаіог] рыбачій, 
ріво&іив, ив, ж. [ріасог] рыбная ловля. 
рівоіойГов, і, ж. [йетіп. отъ рівсів] 

рыбка. 
ріаоіпа, ае, /. [рівсів] 1) прудъ для 

рыбы; 2) прудъ, бассейнъ, 
рівоіпагіпв, іі, ж. [ріясіла] охотникъ 

до рыбы: для собственнаго удоволь¬ 
ствія имѣющій прудъ для рыбы. 

рівоІв, І8, ж. рыба, 
ріаоог, 1. сіероп. ловитъ рыбу, 
ріводвив, оф. [рівсів] изобилующій 
рыбою. 

ріаоиіепіиа, оф\ [рівсів] рыбнстый. 
Рівісііѳ, ае, /. область на югѣ М. Авія; 
Рівідаѳ, агат, /. жители этой об л. 

Рівів&гііив, і, ж. правитель Аѳинъ; 
Рінівіг&ІІсіев, ае, ж. сынъ, пото¬ 
мокъ П. 

Ріѳо, бпів, ж. Фамильное имя; ожж. 
Рівопіапив, оф. 

рівШІшп, і, п. и -Іив, і, ш. [ріпво] пестъ, 
рівіог, бгів, ж. [ріпво] 1) мельникъ; 2) 
пекарь, хлѣбникъ 

Ріаіогіит, іі, п. городъ въ Этрурія; 
ожж. -гіепвіз, е, оф*. 

рі&ігіпа, ае, /. и (чаще) -пат, і, л. 
[ріпво] 1) толчейная мельница; 2) пе¬ 
карня. 

рівігіпит, і, п. см. рівігіва. 
рівігів, ів и рі&ігІх, Ісів, /. 1) морское 

чудовяще, китъ, аккула; 2) скорый 
на ходу корабль. 

РШтѳ, ев, /. городъ въ Эолвдѣ въ М. 
Азія. 

РШіѳѳйва, ае, /. и -вае, йгит, /. ост¬ 
ровъ близъ запади, берега Италія, 
ныи. ІасЪіа. 

РІН&оив, і, ж. одинъ изъ семи мудре¬ 
цовъ Греціи. 

РІШібйв, еі и еов, ж. царь треэенскій, 
отецъ Этры, матери Тезея, ожж. Ріѣ- 
ІЬбіив, оф. и $иЪ8і. РІШібів, йіів, 
/. дочь П. 

ртйіа, ае, /. 1) слизь, мокрота; 2) за- 
лёглыя мокроты, валёглость; 8) нас¬ 
моркъ. 

рііиііовив, оф. [рііиііа] мокротный, 
слизистый. 

ріив, оф. 1) благочестивый, Ьото; Ь) 
роёі. священный, Іосав, Гаг; 2) испол¬ 
ненный чувства долга, поступающій 
сообразно съ долгомъ; добродѣтель¬ 
ный, добросовѣстный, вѣрный імм 
добрый, нѣжный, охог, Аепеаз, р. іп 
рагепіев; Ь) роёі. милый, дорогой, ріа 
8&гсід& паіі (Аенеае)=АпсЫвев; 3) = 
законный, справедливый, Ъеііит, те- 
іив, йоіог. 

ріх, ісів,/. смола. 
рІаоаЪШв, е, аф‘. [ріасо] 1) примири- 
мый, уводимый; 2) роёі. примиритель¬ 
ный, къ примиренію служащій. 

ріаоаЫШав, Ііів, /. [рІасаЬіІів] унолн- 
мость, склонность «къ примиренію, 

ріаоатѳп, шіа, п. и -атѳпішп, і, п. 
[ріасо] средство къ приниренію. 

ріаоаіе, адю. спокойно, 
ріаоаііо, бпів, /. [ріасо] успокоеніе, 
примиреніе, умилоотивленіе. 

ріас&іиз, рагіер. гл. ріасо; 2) оф. мир¬ 
ный, спокойный, тихій, гев, ѵііа, таге, 

ріасѳпіа, ае, /. пирогъ. 
Ріаоѳпііа, ае, /. городъ въ сѣв. Ита¬ 

ліи, нын. Ріасепка; ожж. -ііпов, аф'. 
ріаоѳо, иі, ііит, 2. 1) нравиться, аіі- 

сиі; ГаЪиІа ріасеі; р. віЪі, быть до¬ 
вольнымъ собою; 2) треп. рбасеі, 
угодно: а) ріаспіі тіЫ, иі — , я рѣ¬ 
шился; вепаіиі ріасеі, воля сената, с. 
требуетъ; ріасііит еві иі готегіеге- 
іиг Ротреіпв, рѣшили —; Ь) ріасеі 
Сагаеабі, био евве ^епега ѵіііогат = 
К. того мнѣнія, что —; иі Зіоісів ріа¬ 
сеі, какъ полагаютъ стоики. 

ріаоіеіѳ, адѵ. [ріасібив] 1) спокойно, 
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смирно, тихо; 2) Ргор. постепенно, 
мало-по малу, соііев р. ассііѵев (не¬ 
крутые). 

р1аоі<Іив, оф\ [ріасео] спокойный, 
смирный, тихій. 

ріасііив, оф. [ріасео] нравящійся, 
пріятный; отт. *иЪеі. ріасііит, і, п. 
а) желаніе; Ъ) мнѣніе, 

рі&оо, 1. 1) успоконвать, ае4иога; 2) 
умилостивлять, (Іеов; 8) мирить, по* 
мирить, аійріеш аіісиі или іп аі^иет; 
рі&с&гі іп аіщиет, помириться съ 
кѣмъ, простить кого. 

1. ріадо, ае, /. ударъ — ушибъ, рана, 
рі&в&т іпЯі^еге, нанести ударъ, ра¬ 
нить; ігор. іетіог еѳі ріа^а аЪ атісо 
(убытокъ, причннеин. другомъ); ога- 
ііо ^гатѳт ріадот Гасіі, р. сильно дѣй¬ 
ствуетъ, производить глубокое впе¬ 
чатлѣніе. 

2. ріеда, ае, /. 1) страна, область, Ма- 
іегіпа; роіі. р. аеіЬегіа; воздухъ; Ь) 
страна свѣта, поясъ, фиаіиог ріа^ае; 
2) особл. ріиг. сѣть, охотничьи тене¬ 
та, ріа^ав іепбеге; ігор. сѣти: Апіо- 
піит сощесі іп Осіаѵіапі ріадав. 

р1а&іагіив, іі, ж. похититель людей, 
душепродавецъ. 

ріа^овии, аф\ [ріа^а] драчливый, 
ріавйіа, ае, /. [рі&ва, 2] завѣса, за¬ 
навѣска. 

Ріапавіа, ае, /. неб. островъ на югъ 
отъ о-ва Эльбы. 

Ріапоіив, родовое имя; отт. РІ&поіа- 
ПП8, аф\ 

ріашгіив, ив, т. [р1ап$о] біеніе себя 
въ грудь отъ горести — рыданіе, 
вопль. 

ріапе, адѵ. [ріапив] 1) ясно, Іочиі; Ъ) 
напрямикъ, безъ обиняковъ, (Йсеге; 
2) совершенно, вполнѣ, р. Ъепе еги- 
<1ііи8, р. сагеге вепви. 

ріапіо, пхі, нсіит, 3. бить, ударять, 
Йисіив ріап^ипі вала = волны разби¬ 
ваются объ —; особл. отъ горести 
бить себя, напр. въ грудь: р. ресіога, 
р. Іасегіов; отт. ріапдеге (зс. ве) и 
ріап^і (=г<іероп.) вопіять, рыдать, 
сильно горевать: ріапхеге Бгуабеа; 
р1ап#ипіш* таігев; а^тіда рі апрели а. 

ріаодог, бгів, т. [ріапіо] біеніе, уда¬ 
реніе, особл. біеніе себя въ грудь отъ 
горести, отт. = громкое рыданіе, 
вопль, ріац^огѳ еі Іашепіаііопе іт- 
ріеге Гогит. 

ріапуипойіа, ае,/. восковая кукла, 
ріапііав, аіів,/. [ріапив] ясность. 
рІапШѳв, бі, /. рѣдко -іа, ае,/. [ріа- 
пив] плоскость, ровное иѣсто, раввина, 

ріапіа, ае,/. 1) ростокъ, отсадокъ, пе¬ 
ресади ый черенокъ; &) растеніе; 2) 
ступня, подошва, ресіів. 

ріапіагіа, іит, п. [ріапіа] разсадныя 
растеяіл, молодыя деревья, 

ріапі&гіит, іі, п. разсадникъ. 
рІапШііо, бпів,/. [ріапіо] саженіе, пе¬ 
ресаживаніе. 

ріапіо, 1» [ріапіа] сажать, пересажи¬ 
вать. 

1* ріапив, од^. 1) плоскій, ровный, 1о- 
сив, сатриа; отт. 8чШ. ріашив, і, *- 
ровное мѣсто, равнина; 2) ігор. яс¬ 
ный, вразумительный, паггаііо; ріа- 
пиш 5асеге, объяснять. 

2. ріапив, і, т. бродяга — Фнгляръ, 
обманыцикъ. 

ріааіея, ае, т. лѣпщикъ, ваятель. 
Ріаіаѳае, агшп, /. городъ въ Віотін; 

отт. Ріаіаѳепвѳв, іит, т жители 
г. П. 

рІаШеа, ае, /. колпица, колпикъ (пти¬ 
ца). 

ріаіапив, і,/. платанъ, 
ріаіеа, ае,/. улица. 
Ріаіо, бпів, т. 1) греческій философъ, 

ученикъ Сократа; отт. Ріаіопіоиа, 
аф. и зиЬві. Ріаіопіоі, послѣдовате¬ 
ли П.; 2) философъ, послѣдователь 
Эпикура, современникъ Цицерона, 

ріаийо, еі, вит, 8. ігапз. и іпіг. 1) бить, 
хлопать, ресіив тали, соііа едпогпт; 
р. реппіа; роН. р. сѣогеав ресІіЪиі = 
плясать, танцовать; 2) (зс. шапіЬов) 
бить въ ладоши, рукоплескать — одо¬ 
брять, хвалить, аіісиі, ѵегвіЬив аііси- 
Іив; р. віЬі, быть довольнымъ собою. 

рІаивіЪШв, е, оф. [ріашіо] достойный 
одобренія, заслуживающій одобренія, 

ріаияог, бгів, т. [ріашіо] рухоплеека- 
тель, одобрнтель. 

рІаивІеЛит, і, п. дстт. отъ ріанзіпіт. 
ріаивігит, і, п. 1) телѣга, фура, по¬ 

возка; 2) созвѣздіе — Большая Мед¬ 
вѣдица. 

ріаивив, ив, т. [ріашіо] 1) хлопаніе; 
ріаивит йаге, хлопать; 2) рукоплеска¬ 
ніе, одобреніе. 

Ріаиііив и Ріоіішц родовое имя; отт. 
Ріаиііапш, аф. 

Ріаиіив, і, т. фамильное имя; М. Ас- 
сіив Ріаиіив, сочинитель комедій; 
отт. Ріаиііпив, оф. 

рІѳЬеойІа, ае,/. [детіп.отъ рІеЪв] на¬ 
родецъ, простой народъ. 

р1ѳЪѳ]и8, оф. [рІеЪв] 1) къ простому 
народу относящійся, принадлежащій, 
плебейскій, Ьото, Гатіііа; сопвпі р. =» 
с. ех ріеѣе; 8иЬві. рІеЪ^ав, і, ж. про¬ 
столюдинъ, плебей; 2) низкій, обы¬ 
кновенный, простой, вегпю, рЫІазо- 
рЪі, ѵіпит. 

рІѳЬѳсц еі и і, /. древк. Форма = рІеЬз. 
рІѳЫобІа, ае, т. [рІеЬѳ-соІо] другъ, 
покровитель простаго народа. 
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рІѳЪі-яоШіт, і, п. ем. еоіішп. 
ріѳЪв, рІѳЬів, / простой народъ — 
чернь, толпа. 

1. ріѳоіо, хі (хиі), хип>, 8* плести, спле¬ 
тать; іігор. р. ее, гнуться, сгибать¬ 
ся. 

2. ріѳоіо,-8. наказывать, карать; 
(детутч. только роев) ріесіі пе#1і- 
депІіА, быть наказаннымъ ва—; ігор. 
порицать, хулить, сатіц пе цпа іп ге 
уаге ріесіегеіиг. 

ріѳсігшп, і, п. палочка, которою игра¬ 
ющій на цитрѣ ударяетъ въ струны; 
ігор. = а) цитра; Ь) пѣсня. 

Ріѳіаи, (Ріеу&а), &йія, /. одна изъ семи 
дочерей Атласа; Р^айеа, плеяды, 
сеинавѣадіе. 

Ріѳіопе, ея, /. дочь Океана, мать 
плеядъ. 

Ріѳттугішп, іі, п. мысъ близъ Сира¬ 
кузъ. 

ріѳпѳ, адѵ. [ріепия] 1) полно, сполна; 
2) вполнѣ, совершенно, 

ріепіійсіо, Іпія,/. [ріепия] полнота. 
р1ѳпив,аф'. 1) полный, са^оз, Іола, пи- 
тегия; ріепия ігае, осііі, исполнен¬ 
ный —; ріепия іпітіеогшп, имѣющій 
много враговъ; ехегсііпя р. ргаейД, 
обремененное добычею; уох р., силь¬ 
ный голосъ; а<1 ріепит = аЗѵ. впол¬ 
нѣ, совершенно; 2) = богатый, пгЬв, 
ёопшя, Ьото р.; Ь) толстый, Ьото, 
согрия. 

ріѳгатфіѳ, аЛ\ [ріеп^ие] по боль¬ 
шой части, большею частью, 

ріѳпшчіиэ, аф. (чаще рЫг.) = боль¬ 
шая часть, ріеодие іаѵепіов, АГгіса; 
ріегшвдие посіів; ріег^иѳ риіапі, б. 
часть, очень многіе думаютъ; иі рів- 
гщие тетіпівіів, какъ очень многіе 
изъ васъ помнятъ. 

Ріѳигоп, бпія, т. городъ въ Этоліж; 
опт. -піия, аф. 

Рііав, ЗДія = Ріеіав. 
рііоо, 1. складывать, свертывать. 
РИвіЬёпѳя, ія, т. сынъ Пелопса, отецъ 
Агамненона и Менелая; опт. -пісия, 
аеИ. 

р1оао = ріашіо. 
ріоега, древн. ф. = р!ега<іие см. ріе- 
тпвоуів. 

рІогаШв, ия, т. [ріого] плачъ, рыданіе, 
ріого, 1. 1) плакать, рыдать; 2) ігапе. 

(роёі.) оплакивать, 
ріояіеіішп = ріаияіеіішп. 
ріовйгшп = ріаояігит. 
ріиіі, ріиіі и ріитіі, — 8. ітрсгз. 1) 

дождь идетъ; р. яапртіпѳ или яап&пі- 
пет, идетъ кровяной, крововидный 
д.; 2) роёі. падетъ во множествѣ; ріиіі 
<1е сопспяяа Шее іапішп #1ап<іія (по¬ 
сыпалось). 

ріита, ае,/. перышко, пухъ; роёі. пу¬ 
шокъ на подбородкѣ, 

ріитаіиа, аф. [ріита] 1) оперенный, 
покрытый перышками, пушистый; 2) 
роёі. пуховидный, чешуйчатый, Іогіса. 

рІишЬегоя, аф. [рІишЬшп] свинцовый; 

ігор. а) тягостный, несносный, ап- 
яіег; Ь) тупой, $1а<Ііив; с) глупый, не¬ 
свѣдущій, ід рЬуяісів. 

рІшпЬшп, і, п. свинецъ; роёі. = а) 
свинцовая пуля: Ъ) свинцов. труба, 

рішпеив, оф. [ріита] изъ мелкихъ 
перьегь, пуховой. 

ріитірѳа, ё<1ів, аф. [ріита-рея] съ 
перьями на ногахъ, мохноногій, 

рішпояиз, аф. [ріита] пернстый, пу¬ 
шистый. 

ріигѳсц а, см. ріиз. 
ріигіѳв, аДѵ. [ріия] много разъ, часто. 
рІигШигі&т, ада. [ріия] во многихъ 
мѣстахъ; многократно, 

ріигітив, аф. [яир. отъ тиііив] 1) еіпд. 
весьма многій или наибольшій, і&Ьог; 
р. вііуа, самый густой лѣсъ; р. соііія, 
самый большой холмъ «ли наиболь¬ 
шая часть х.; особл. пеиіг. ріигітшп, 
всего болѣе или весьма много: ріогі- 
тпт ІаЪогія; диат р. ясгіЬеге, писать 
какъ можно болѣе; (дсп. ргеіп) ріигі- 
ті аеяіітаге, Гасеге, болѣе всего или 
очень цѣнить, почитать; 2) пеиіг. ріи- 
гітиш = айѵ. а) очень много, весьма, 
р. (Ші&еге; Ъ) болѣе всего, большею 
частью, р. Сургі уіхіі; 8) ріиг. наи¬ 
большая часть или очень многіе, 

ріив, иг ія, аф. [сотр. отъ тикая] 1) 
Нпд. пеиіг. (= еиЬеі. или аск>.) болѣе, 
больше, ріия (диат) аерііп^епіі саріі 
яипі; р. ресипіае, Ьояііит; тиііо ріия, 
гораздо болѣе; (деп. ргеіп) ріигія аея- 
ііт&ге, Гасеге, ЬаЬеге, болѣе цѣнить, 
почвтать; ріигія етеге, дороже (ку¬ 
пить) заплатить; 2) (ріиг.) ріигея, а 
(рѣдко іа) іит, большее число, боль¬ 
шая часть, р. Ьотіпея; Ь) (рѣдко) =■ 
сотр]иге8, нѣсколько, многіе, ріигі- 
Ъия ѵегЪія го^аге: ріигея епіха рагіия. 

ріивойіив, аф. [аетт. отъ ріия] нѣ¬ 
сколько большій, особл. пеиіг. ріиясп- 
іит педоШ, немного болѣе труда, хло¬ 
потъ. 

ріиіешці, т. и (рѣдко) -щп, і, п. (въ я», 
военн.) навѣсъ нлн стѣна изъ иво¬ 
выхъ прутьевъ, иногда подвижные, 
особл. для защиты при осадныхъ ра¬ 
ботахъ. 

Ріиіо, опія, т. сынъ Сатурна, супругъ 
Прозерпины, братъ Юпитера и Неп¬ 
туна, получившій въ удѣлъ подземное 
царство; опт. Ріиіопіив, аф. роёі. 
(Іошия Р. г могила. 

Ріиіоа, і, яі. богъ богатства. 
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ріхгтіа, ае,/ дождь. 
рІитШін, в, оф. [ріитіа] 1) дождевой, 

ациа; 2) дождливый, біеа; апзіег р., 
наносящій дождь. 

ріитішц аф. [ріао] дождевой, ачиа; 
агсив р., радуга; ^арііег р., посылаю¬ 
щій дождь. 

рооШиш, і, п. Летін. отъ росоішп. 
роейіит, і, л. 1) бокахъ, чаша; Ъ) 
роі*. питье, попойка; 2) = чаша съ 
ядомъ. 

роД&вга, ае,/. подагра, 
родѳх, 1сі8, т. задница, 
ройіит, іі, п. выступъ, балковъ въ 
циркѣ м амфитеатрѣ для знатнѣй¬ 
шихъ лицъ. 

Роѳан, апіів, ж. отецъ Фнлоктета; отт. 
Роѳ&піі&йѳв, ае, т. сынъ П. = РЫ- 
Іооіеіав; Роеапііив, аф. 

роеоііѳ, ез, /. колоннада, крытая га¬ 
лерея, украшенная живописью, на 
главной площади въ Аѳинахъ, 

роёта, &ІІ8, л. поэма, 
роѳпа, ае, / 1) пеня — наказаніе, рое- 
пат или рое пае баге (воіѵеге, геббеге 
репбеге, ехрепбеге) собсте. дать, за¬ 
платить пеню, отт.=быть наказан¬ 
нымъ; роепат или роепаз реіеге (ге- 
реіеге, сареге, аитѳге) аЬ аіцпо = на¬ 
казать кого, геі аіісіуив, за что н.; рое- 
паз баге аіісоі, быть наказаннымъ 
хѣяъл.; Іепѳгі роепа (аЫаі.) подле¬ 
жать наказанію; рое пае аіісіцив регвѳ- 
дпі, роепаз сареге рго аііфио, отмстить 
за кого; роепаа сареге бѳ аІЦио, 
мстить кому; Ъ) страданіе, мука, пШ- 
шія роепів аГбсіапІиг, 2) = мститель¬ 
ница, богиня мщенія. 

Роепі, 5гшп, т. = карѳагеняне; отт. 
1) Роѳпия, оф. (роёі.) пуническій, 
карѳагенскій; 2) Роѳшоив и РипІ- 
оив, Рипіоѳив, аф. » а) пуническій, 
карѳагенскій; та!от [ротот] Р., гра¬ 
натное яблоко; ргоѵегЬ. Рипіоа йбез 
=зх невѣрность, вѣроломство; Ъ) пур¬ 
пуровый; 8) РапІо&пшц аф. пуни¬ 
ческій, карѳагенскій. 

Роепіоив, ем. Роепі. 
Роепіпш», см. Реппішхв. 
роепіог, 4. Лерон, древн. Форма = 
ропіо. 

роепПѳпІіа, ае, /. [роепііеі] раская¬ 
ніе. 

роепііеі, іпіі, —2. 1) раскаиваться: 
роепііеі те (іе, ешп) геі аіісщпв, я 
раскаиваюсь въ чемъ-л.; роепііеі те 
пос Гесівве (фіюб Ьос 5есі) жалѣю о 
томъ, что —; воіеі еит роепііеге, 
онъ обыкновенно раскаивается, жа¬ 
лѣетъ — ; 2) = быть недовольнымъ, 
те роепііеі шотт сітііаііа; Ъаиб те 
роепііеі зепіепііае еогшп = я охотно 

соглашаюсь съ нхъ мнѣніемъ; ап топ 
росшіе* дпоб ваітшп ехегсіішп ігаба- 
хегіт, или вы недовольны тѣмъ 
что—; 8) ламч. формы: іШ ргіті рое- 
пііеге соерепті, они первые стали 
жалѣть; поЬів роепііепбпт рпіо, я 
полагаю, что мы должны расхаяв^ 
жалѣть; роепііепв, расхаивающійся; 
роепііепбо, раскаяніемъ; роепііепбал, 
сожалѣнія достойный — дурной, 

роёвів, 18,/ поэзія. 
роёі&, ае, т. поэтъ, 
роёііоа, ае, и -се, ез, /. піитика, поэ¬ 

зія. 
роёіІоѳ, аЛѵ. [ройііспв] поэтически, 
роёйоив, оф. поэтическій; отт. ейЬзі. 

ро&ііса, бшш, л стихи, поэзія, 
роёігіа, ае, /. стнхотворнца, сочини¬ 

тельница. 
роі, іпізф. [РоИпх] клянусь Поллук¬ 

сомъ! право! подлинно! 
Роіёто, опів, т. I) греческій фило¬ 

софъ, ученикъ Ксеяократа; отт 
•топёоз, аф.; 2) царь шштійскій; 
отт. -шопіаспз, оф. 

роіепіа, ае, /. ячменная хрупа, 
роііо, 4. дѣлать гладквмъ, полировать; 

ігор. придавать лоскъ, отдѣлывать, 
огаііопет, ботпт; р. соішппаз аІЬо, 
выбѣлить; см. роіііиа. 

роіііѳ, аЛю. [роіііпз] тонко, красиво, 
изящно. 

РоШѳв, ае, т. сынъ Пріама, царя 
троянскаго. 

роІШа, ае, /. государственное устрой¬ 
ство (заглавіе сочиненія Платова). 

роІШоѵш, аф. къ управленію госу¬ 
дарствомъ относящійся,государствен¬ 
нымъ устройствомъ занимающійся, 
ИЪгі, рЬИоворЬаз. 

роііійга, ае, /. полировка, отдѣлка, 
роіііив, рагіср. хл. роііо; 2) аф. пре¬ 
красно, со вкусомъ отдѣланный, 
изящный, огаііо; Ь) тонкій, упбісіит; 
с) образованный, Ьото отпі босігіпа 
роіііішітп». 

роПеп, Ішз, л. самая мелкая мука, 
роііепііа, ае, /. [роііео] сила, могуще¬ 

ство. 
роііѳо, пі, — 2. быть въ селѣ; имѣть 

силу, вліяніе, значеніе, 
роііѳх, Ісів, т. большой палецъ; ігор. 

цігоцие роііісѳ І&пбаге, чрезвычайно 
хвалить, расхваливать. 

роШоѳог, Іісііив 8., 2. Лерон, обѣщать. 
роИіоііаІіо, бпіз, /. [роІИсіІог] обѣ¬ 
щаніе. 

роШоІіог, 1. Лерон, обѣщать, сулить. 
РоШо, баіа, т. Фамильное имя. 
роШв, іпів, с. » роііеп. 
роііио, иі, аіпт, 8. марать; ігор. без¬ 
честить, осквернять. 



Роіішс ропо 428 

РоПох, Псів, «. сынъ Тиндара ж Ле¬ 
ды, братъ Кастора. 

роіив, і, т. полосъ; роіі. ** небо. 
РоІуЫия, іі, ія. греческій историкъ, 

ооиренѳннжкъ Сципіона Лфрвк. іи ад- 
шаго. 

Роіуоіѳіив или РоІуоШпв, і, т. гре¬ 
ческій скульпторъ, современникъ Фи¬ 
дія. 

Роіуог&іев, іа, т. правитель о-ва Са¬ 
моса, современникъ Камбива, царя 
персидскаго. 

РоІусШпав, апіія, т. троянецъ, другъ 
Гектора. 

Роіубѳсіѳв, ае, я», царь сериФскій, 
воспитавшій Персея. 

Роіусібпів, і, т. сынъ Пріама, царя 
троянскаго, убитый Подиинестрожъ, 
царемъ ѳракійскимъ; отт. Роіусіо- 
гѳив, аф\ 

РоІубпбіаВу і, т. знаменит. греческій 
живописецъ современникъ Сократа. 

РоІуЪутпіа, ае,/. одна изъ музъ. 
Роіутпеяіог, бгів, т. царь ѳракійскій, 

см. Роіуйогпв. 
Роіутпів, ів и і, т. онванецъ, отецъ 
Эпамняонда. 

Роіушоѳв, іа, т. сынъ Эдипа, братъ 
Этеокла. 

РоІурЬѳтив, і, т. одноглавый ци¬ 
клопъ, сынъ Нептуна. 

роіуров, і, т. полипъ, многоножяикъ; 
ігор. болѣзнь въ носу. 

Роіухбпа, ае, /. дочь царя Пріама; по 
взятіи Трои Пирръ, сынъ Ахиллеса, 
принесъ ее въ жертву на могилу от¬ 
ца своего; отт. Роіухбпіив, аф*. 

ропхагіш», ад}, [ротит] плодовый, 
фруктовый; отт. 1) -агіив, іі, т. тор¬ 
гующій плодами; 2) -гіит, іі, я. фрук¬ 
товый садъ; Ь) кладовая для храненія 
плодовъ. 

ротѳгМі&хшв, аф*. [рові'тегісіі&пив] 
послѣобѣденный. 

ротегішп, іі, п. = ротоегішп. 
Ротеііа, ае, /. и -Ііі, 5гит, ія. древ¬ 
ній городъ въ Лаціумѣ; отт. -ііпоа, 
аф. 

ротІГег, 6га, ёгпт, аф\ [ротит-Гего] 
плодоносный. 

ротоѳгішп, іі, я. [розі-тоегив — ти- 
гпа] незастроенная полоса аемля по 
обѣимъ сторонамъ городской стѣны. 

Рошона, ае, /. [рошиш] богиня пло¬ 
довъ. 

рот овив, оф\ [ротит] обильный пло- 
данн. 

ротра, ае, /. 1) торжественное ше¬ 
ствіе, процессія; 2) ігор. великолѣпіе, 
пышность, блескъ. 

Ротреі&шш, см. РотрѳЦ и Рот- 
ре]пв. 

Ротрб]і, бгшп, т. городъ въ Кампа¬ 
нія; отт. Ротрѳ]&хшв, оф. и гиШ. 
Ротре^апшп, і, п. помѣстье Цице¬ 
рона близъ г. П. 

Ротрѳ]ив, родовое имя; отт. Рот- 
рѳ]Апив, аф. и 8йМ. Ротрѳ]апі, 
бгит, т. приверженцы Кнея Помпея,’’ 
противника Цезаря. 

ротрПие, і, т. родъ морской рыбы. 
Ротропіив, родовое имя; отт. Рот- 
ропіапив, оф. 

РотрИп&е, раішіѳв, болота въ южн. 
частя Лаціума. 

ротшп, і, я. 1) плодъ древесный: яб¬ 
локо, вишня м проч.; 2) роіі. = Фрук¬ 
товое дерево. 

рошив, і, /. Фруктовое дерево. 
ропдёго, Ь [ропйив] вѣсить, взвѣши¬ 

вать; ігор. оцѣнивать, судить. 
рохкіѳгбвив, аф. [ропйия] вѣснстый, 

тяжелый; ігор. важный, Іііегае р., 
письмо, важное по содержанію. 

рошіо, еиЬяі. 1) аЫ. 8Іпд. вѣсомъ, сого- 
ваш апгеаш ІіЬгаш р. ассѳріі, вѣсомъ 
фунтъ; 2) чаще виЬеі. іпйесі. п. фунтъ: 
аигі фиііщив ропйо, пять фунтовъ зо¬ 
лота; іо^иев аогеиз <Іио р., въ два 
фунта; овсіа рохкіо, двѣнадцатая до¬ 
ля ф. 

ропйгш, бгів, я. [ропйо] 1) вѣсъ, тя¬ 
жесть, ваха ша^пі ропйегів; 6) гиря, 
ропбега іп^иа а СЦШв аііаіа; с) = 
равновѣсіе, ехіга р.; <Г) вѣское, тяже¬ 
лое тѣло, ошпіа ропйега ід Іеггат 
Гептіиг; 2) ігор. вѣсъ, значеніе, важ-. 
ность, р. іевііпюші; шартиш р. ЪаЪе- 
гѳ арий аіщиеш; Ь) роіі. бремя, р. 
вепесіае. 

ропѳ, 1) аДѵ. н&8&ди, позади, іге; 2) 
ргаер. с. асе. позади, эа, р. аІЦиет, 
р. савіга. 

ропо, рбвиі, ровііит, 8. 1) ставить — 
класть, положить; аііцшй апіе осиіов 
аіісіуив; р. НЪгов іп шепвй; савіга ро- 
впегипі, поставили лагерь, располо¬ 
жились лагеремъ; р. аіісиі сивіойеш, 
приставить къ кому —; роіі. р. аіі- 
диет (іегга) = похоронить; р. агЬо- 
геш, рігов, сажать; р. сошаш = при¬ 
чесать в.; Ъ) основывать—сооружать, 
строить, игЪеш, віаіиат, Іетріит, 
агат; 2) ігор. = давать, 1ѳ$ев, пошеп 
аіісиі; Ь) полагать, предполагать, ро- 
ве (ропашив) еиш евве ѵісішп; поло¬ 
жимъ, что—; с) приводить, говорить, 
иі раиіо апіе ровві; гесіе Ше ровиіі, 
гешриЬИсаш поп ровве еіс.; І) счи¬ 
тать, р. аіцпій іп Ъепѳйсіо или іп 
ЬепеЙсіі Іосо, считать что благодѣя¬ 
ніемъ; р. шогіеш іп шаіів; р. аІЦиій 
іп шеіп, считать что страшнымъ; 3) 
слагать, опив; р. агша, положить ору- 
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жіе; р. ЪагЬат, сбрить б.; Ъ) ігор. оста¬ 
влять, отказываться отъ — ; р. сотая, 
іпітісШая, тіііа, тейіт, ахшпов 5его- 
сев; 4) роН. = успокоивать, ігеіа; 
отт. тй\ ѵепіпя рояиіі, вѣтеръ утихъ, 

ропа, іія, т. 1) хостъ, ропіеш іп Дохшие 
• Гасѳге; атлет ]ип$еге ропіе, навести 

хостъ черезъ р.; 2) = перекладина, 
подъемный мостикъ; Ь) подмостки; 
с) (Тас.) палуба. 

ропѣіойіив, і, т. [Детіп. отъ роив] мо¬ 
стикъ. 

РопНоив, оф. см, Ропіин. 
ропйіёх, ісія, т, верховный жрецъ; 

въ Римѣ была коллегія сначала изъ 
4, впослѣдствіи изъ Ѳ, и наконецъ; 
изъ 15 верх, жр.; старшій изъ нихъ— 
ропШех тахітов. 

ропіШо&Нв, е, оф*. [ропШех] къ вер¬ 
ховному жрецу относящійся, перво* 
священническій. 

ропШІоаіия, ив, ж. [ропііГех] достоин¬ 
ство и должность верховнаго жреца. 

ропІіПоіив, оф. = ропіШсаІія. 
Ропііпив, аф. = Ротрііпш. 
ропіо, опія, т. судно, вѣроятно, транс¬ 
портное, въ Галлія. 

ропѣов, і, т, роН. 1) глубина, тагія; 
2) море; волна морская. 

Ропіш, і, т. 1) Черное море; 2) Понтъ, 
царство Митридата въ М. Азія на 
южя. берегу Чернаго м. отт, Роп- 
ѣіоав, аф. 

рора, &е, т, помощникъ жреца при жер¬ 
твоприношеніи, заклатель жертвы, 

рора пит, і, жертвенный пирожокъ, 
рорѳііисц і, т. [йетіп. отъ рориіия] на¬ 

родецъ — простой народъ, чернь. 
Рорііішц родовое имя. 
роріпа, ае,/. трактиръ; ігор. кушанье 
изъ трактира или запахъ отъ ку¬ 
шанья. 

роріпо, опія, т. [роріпа] гуляка, 
роріѳе, пів, т. 1} подколѣнная чаша; 

2) = колѣно. 
рорііооіа, ае, т, [рориіия-соіо] другъ, 
покровитель народа. 

рориІаЬШв, е, аф. [рориіог] подвер¬ 
женный опустошенію; разрушимый. 

рориІаЪшкіив, оф. [рориіог] опусто¬ 
шающій, разоряющій, 

рориіагів, е, оф. [рориіия] 1) народ¬ 
ный, сагтеп; оріліо, Іех р. = оріпіо, 
Іех рориіі; аига (ѵепіия) р., любовь, 
расположеніе народа; Ь) общенарод¬ 
ный, простонародный, ияия, ѵегЪа; 
2) популярный, полезный «ли пріят¬ 
ный народу, Іех р.; піЬіІ еві рориіа- 
гіив; Ъос еві сіѵііе еі рориіаге; Ь) рас¬ 
положенный къ народу или домогаю¬ 
щійся любви народа, апіншз ѵеге р., 
сопяиі р., яасегбов р.; еиЬеі. рориіагев, 

іит, т. придерживающіеся народной 
партіи, стоящіе на сторонѣ народа; 8) 
= туземный, отечественный, Яотішц 
оііѵа; чаще виЫі. рориіагів, ія, т. со¬ 
отечественникъ, землякъ, р. твоя; 
ігор. соучастникъ, товарищъ, рориіа¬ 
гев всеіегів, сохдиг&ііопів; рориіагев теі. 

ророіагііав, &іів, / [рориіагів] стара¬ 
ніе снискать расположеніе народа, 

рориіагііег, аЛѵ. [рориіагів] 1) по на¬ 
родному, простонародно, просто, Іодиі; 
2) благопріятствуя народу или сгь же¬ 
ланіемъ нравиться народу, а^еге. 

рориіайо, опія, / [рориіог] опусто¬ 
шеніе. 

рориіаіог, бгія, т. [рориіог] опусто¬ 
шитель. 

рориіѳшц оф. [рбриіив] тополевый. 
рориІіГѳг, ёга, ёгшп, оф. [рориіия*Ге- 

го] производящій тополи. 
рориІі-всШшц і, т. опредѣленіе, рѣ¬ 
шеніе народа. 

рорйіо, Ь и (чаще) рориіог, I. йероѣ. 
опустошать; (разя.) ргоѵіасіае рори- 
Іаіае; роН. р. ге аіщиа, лишить чѳ- 
го-л. 

Рориіопіа» ае, / и -піі, огиш, въ го¬ 
родъ въ Этруріи; отт. -піепяея, ішхц 
жители г. П. 

1» рорйіив, і, т. народъ; ро#.=толпа, 
множество, ярит. 

2. рорйіив, і, / тополь, 
рогса, ае,/. свинья, 
рогсѳііив, і, т. [сістгп. отъ рогсия] 

свинка, поросенокъ. 
рогошшц оф. [рогсия] свиной; яиѣяі. 

рогсіаа, ае, /. (вс. саго) свинина. 
Рогоіив, родовое имя; къ этому роду 
принадлежала ф&мялія Катоновъ, см. 
СаЮ. 

рогойіив, ц ж. = рогсеііия. 
рогоив, і, т. свинья, поросенокъ. 
рОВДО, рогхі, — 8. /огта сопігасіа = 

роггі^о. 
РогрЪугіоп, дпія, т. одинъ ивъ ги¬ 

гантовъ. 
роггеоііо, бпія,/. [роггі^о] протягива¬ 

ніе, простираніе. 
1. рохтѳоіив, рагіср. и. роггісіо. 
2. роггѳоіив, рагіср. гл. рохті^о; 2) 
оф растянутый, длинный. 

роггіоіо, — есіит, 8. бросить какъ 
жертву, принести въ жертву; ргоѵегЬ. 
іпіег с&ева еі роггесіа, см. саебо. 

1. роггі^о, іпія,/. струпъ, шёлуди. 
2. роггі&о, гехі, гесйші, 8. [рго-ге$о] 

1) протягивать, ташіт; рІапШея рог- 
гі$и ее или роггі^ііиг, простирается; 
6) = подавать, аіщиіб аіісиі, орет 
атісія; 2) растягивать, асіет Іоп^іпв; 
р. аіщиет = повалить кого и& эемь, 
положить на мѣстѣ. 
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рогго, а&ѵ. далѣе, дальше, 
роггшп, і, п. и -гав, і, т. порей, чес¬ 
нокъ. 

рогііц ае, /. ворота, пгЬів; 2) входъ, 
проходъ; рогі&е Сііісіае, деФИлеж К. 

рогіаііо, бпіз, /. [рогіо] несеніе, до¬ 
ставленіе. 

рогіепдо, (1), іит, 8. [рго-іепбо] пока¬ 
пывать предвѣщать. 

рогІепІІГѳг, 6га, ёгшп и рогіепіШсив, 
оф. [рогіепіит-іего, іасіо] чудесный 
необыкновенный. 

рогІѳпііЯоив, ел. рогіѳпШЪг. 
рогіепіовиа, оф. [рогіепіат] необы¬ 

кновенный, странный, чудовищный, 
рогіепіот, і, п. [рогіепбо] 1) чудо, 
чудесное явленіе, знаменіе; 2) чудо¬ 
вище. 

рогіепіиовив, аф. = рогіепіовив. 
РогІЪаоп, бпів, т. = РагіЬаоп. 
рогііойіа, ае, /. <2ет*я. отъ рогіісия. 
рогНоов, ив,/. 1) портикъ, колоннада, 
крытая галерея; Ъ) подобное мѣсто 
Зенонъ назначалъ для своихъ бе¬ 
сѣдъ, отт. рогііспв = ученіе стои¬ 
ковъ; 2) въ яз. ѳоенп. крытый ходъ, 
навѣсъ. 

рогИо, опія,/, часть, доля, причитаю¬ 
щаяся на каждаго; рго рогііопе или 
рогііопе = по мѣрѣ, соразмѣрно. 

1. роггёіог, бгів, т. [рогіо] перевоз¬ 
чикъ; роёі. — СЬагоп. 

8. рогйіог, бгів, т. [рогіив] сборщикъ 
пошлинъ, мытарь. 

рогіо, 1. 1) носить, аіщиііі Ьшпегія; 
2) = доставлять, Ггптепіит Кот&т. 

рогіогіит, іі, п. [рогаля] пошлина, 
рогійіа, ае,/. йетіп, отъ рогіа. 
Рогійпив, і, т. [рогіив] богъ гаваней, 

б. мореплаванія. 
рогіаовив, аф. [рогіив] имѣющій мно¬ 

го гаваней. 
рогіив, ив, т. 1) гавань, рогіит іепеге, 

стоять въ г.; рогіит сарегѳ — іп р. 
ѵепіге; 2) ігор. убѣжище, защита, ве- 
паіпв р. отшшп паііопиш; 8)роіі. = 
устье. 

ровоо, роровсі, — 8. требовать, рп^- 
пат, аііциііі ііЫ; р. аіщиет аіщшсі 
= аіщиіб аЬ аііцио. 

ровен, ае,/. = раивеа. 
ровіііо, бпів, /. [ропо] 1) {рѣдко) став¬ 
ка, поставлепіе; р. потіпів рго поті- 
ае, употребленіе — ; ігор. утвержде¬ 
ніе; 2) положеніе, состояніе, согрогів; 
8) (фап.) окончаніе слова; 5) ка¬ 
дансъ, пониженіе въ музыкѣ, орроз. 
яиЫаііо; с) р. вуІІаЪае, гласная передъ 
двумя согласными, вслѣдствіе чего 
короткая гласная дѣлается долгою, 

ровііог, бгів, т. [ропо] основатель, 
строитель. 

ровіійга, ае, /. и ровііив, ив, т. [ропо] 
положеніе. 

1. ровііив, рагіср. %л. ропо. 
8. ровііив, ив, см. ровіійга. 
1. роявеввіо, бпів,/. [роввібео] владѣ¬ 
ніе, обладаніе, евве іп р. геі аіісиуив, 
владѣть чѣмъ, имѣть что; Ъ) владѣ¬ 
ніе, имѣніе, ЬаЪеге та^пав р. 

2. роввѳввіо, бпів, /. [ровзіао] завла¬ 
дѣніе, присвоеніе, Ъопогшп. 

роввѳявіипойіа, ае, /. Ыетіп. отъ 1. 
роввеввіо] небольшое имѣніе, 

роввеввог, бгів, т. [роввібео] владѣ¬ 
тель, владѣлецъ. 

роввідѳо, аб(Іі, веввиш, 2. 1) владѣть, 
имѣть, Ъопа, а^піш; 2) занимать, Іо- 
гит аппаіів. 

роввійо, вб<1і, веввит, 8. овладѣть, за¬ 
владѣть, аіщиісі. 

роввшп, роіиі, ровве, 1) мочь, быть въ 
состояніи, іасеге аіщиігі; 2) = быть 
въ состояніи сдѣлать, р. отпіа; тиі- 
іит, ріив, ріигітит ровве. 

рові, 1) адп. назади, позади, дпі р. 
егапі; Ь) послѣ, потомъ, раиіо рові, 
вскорѣ послѣ того; аппо рові, годъ 
спустя; 2) ргаер. с. асе. позади, за, р. 
савіга; Ь) послѣ, по, р. тогіет; р. Уе- 
Іов саріоа, по взятія города В.; рові 
аііциоі твпвев, черезъ нѣсколько м. 

ровіеа, адѵ. [рові] 1) послѣ того, по¬ 
томъ, позже, р. АіЬепів йііі; 2) потомъ, 
далѣе, диіб ровіеа? 

ровіѳадиат, = ровЦиат. 
ровіѳгііав, Ііів,/ [ровіегив] 1) будущ¬ 
ность, будущее время; іп ровіегііа- 
іет, на будущее время, впредь; 2) 
= потомство, потомки, іпуібіа ровіе- 
гііаіів. 

роаіег, (ив), 6га, бгиш, аф. пот. товс. 
не ѳетрѣч. I. розіі. слѣдующій, пох; 
ровіего (<1іб), въ слѣд, день; іп ровіе- 
гит, на слѣд. день или впредь; отт. 
ровіегі, бгит, т. потонкн; II. сотр. 
ровіегіог, те, а) задній, рее; Ъ) послѣ¬ 
дующій, позднѣйшій, со^ііаііопѳв; с) 
худшій, менѣе важный, піѣіі ровіе- 
гіпв; раігіае ваіив еі ровіегіог егаі. 
Ш. вирегі. 1) ровігетив, самый зад¬ 
ній — послѣдній; іп ровігето ІіЬго, 
въ концѣ книги; аб роѳігетпт, на¬ 
послѣдокъ; ровігетонаконецъ; 
ровігетит = адю. въ послѣди ій разъ; 
Ь) ігор. самый худой, Ьотіпев; 2) ров- 
ійтив, родившійся по смерти отца, 
Шшв; роёі. младшій. 

ровІ-Гбго,-8. ставить позади, ме¬ 
нѣе уважать. 

рові-допііив, аф. послѣ родившійся; 
роёі. ріиг. = потомки. 

рові-ЬаЬѳо, Ьиі, Ъііит, 8. считать ме¬ 
нѣе важнымъ, менѣе уважать. 
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роеігЬао, адѵ. 1) послѣ сего, впредь; 
2) послѣ того. 

розі-Ыпе, адл. отселѣ. 
розИсив, аду. [рові] находящійся по* 

эадн, задній, отт. шиЬ$і. ровіісшп, і, 
п. (вс. овііит) задняя дверь. 

ровЬІЯ, Из, т. косякъ, дверной косякъ; 
роН. обыкн. = дверь, двери. 

роаШтІпішп, іі, п. [розі*1ітеп?] пра¬ 
во возвратиться на родину н всту¬ 
пить въ прежнія права, 

ровѣ-тѳгійіапив, аф\=ротегібіапиз. 
рові-тобо, и -бит, адѵ. потокъ. 
ровѣ-тоѳгішп, іі, п. = ротоегішп. 
рові-рбпо, рбзиі, ровііит, 8. = розі- 
ЪаЪео. 

роѳі-ргіпоіріа, Згот, п. слѣдующее 
за началомъ — продолженіе, слѣд¬ 
ствіе. 

розі-рйіо, 1. = розіЪаЪео. 
розініи&т, соту, послѣ того какъ, 
розігѳтив, розіития, см. ровіег (ив), 
ровігібіѳ, адл. [розіего-біе] на слѣ¬ 

дующій день, на другой день; см» 
асе. =* на другой день, послѣ: р. са- 
Іеабаз, Іибов. 

розі-зопЬо, вегірві, зегірішп, 8. послѣ 
приписать. 

ровѣ-вит, Гаі, езве, быть позади, усту¬ 
пать. 

ровШШіо, бпів, /. [ровіиіо] 1) требо¬ 
ваніе, прошеніе; розіиіаііо еві .іоуі = 
Юонт. требуетъ (напр. исполненіе 
обЬта); 2) жалоба, искъ, ТпЬегопіз. 

ровіиШог, бгів, т. [ровіиіо] нстегсь. 
розіиШогіиз, аду. выражающій тре¬ 
бованіе. 

розіиі&іит, і, п. [ровіиіо] требованіе, 
ровіиіаіив, ив, т. [ровіиіо] требованіе, 

ИСКЪ. 

ровійіо, 1. 1) требовать, просятъ, аихі- 
Нит, р. аііаиіб аЪ аі^ио; розіиіог 
(аіщиіб) аЪ аіщио, отъ меня требуетъ 
кто-л.; 2) требовать въ судъ, обви¬ 
нять, аіциет, аі^иет бе атЪііи. 

Роніотішц родовое имя, отт. Роаіи- 
ші&пин, аду. 

ровіитив, см. ровіѳгив. 
роіаііо, бпів, /. пнтье — попойка, 
роіѳ, св. роіів. 
роіѳпв, іів, а<у. 1) сильный, могущій, 
могущественный, игЬз, тех, сітііав: 
сит. депіі. = а) владѣющій: р. игЬів; 
біѵа р. Сургі; р. ігае; р. зиі, владѣю¬ 
щій собою, помнящій себя = р. теп- 
ІІ8, ил«=независимый; 6) способный; 
р. ге&аі, р. ітрегіі, способный, умѣю* 
щіЙ повелѣвать; с) достигшій — 
имѣющій, р. ІП&6ПІІ ргаебй; р. тоіі, 
достигшій желаемаго; р. ]овві, испол¬ 
нившій приказаніе; рагто роіепа == 
малымъ довольный. 

роібп&ішц из,». высшая власть, го¬ 
сподство. 

роІѲПіюг, адл. [роіевв] 1) сильно, мощ¬ 
но; 2) роН. по силамъ. 

роіѳпшц ае, /. [роіепа] сила — влія¬ 
ніе, власть. 

роіѳеіав, йіів, /. [роазшп] 1) власть, 
еззе іп роіеаі&іс аіісщиз, быть под¬ 
властнымъ кому; іп (зиЪ) роіезіаіет 
гебідоге, подчинить власти, поко¬ 
рить; тіЬі езі роіезіаз, еві іп роіе- 
віаіе тез, въ коей власти, могу; іп р. 
тепііз еззе, владѣть собою, быть въ 
памятв, отт. ехіге бе (ех) роіевіаІе= 
выйти изъ себя, не помнить себя; 2) 
власть, сопряженная съ одною мѵь 
высшихъ должностей, отт. = долж¬ 
ность, р. ргаеіогіа; роіезіаіет дегеге, 
роіезіаіі ргаееазе, исправлять долж¬ 
ность; біззітШіибо роіевіаіит; 3) = 
возможность, случай, позволеніе, авіа 
езі р. геі а1іси]пв; Гасеге аііеш 
роіезіаіет гѳі вегепбае, дать 
нону возможность, позволеніе — ; 
•епаіиз рориіі роіезіаіет Гесіі = пре¬ 
доставилъ рѣшеніе народу; іасеге 
аііеоі роіезіаіет зиі (сопѵевіепбі) = 
позволить кому подойти къ себѣ; в» 
Л9. ѳоепн. Гасеге р. зиі = не набѣгать 
сраженія, принять ср. 

роііо, бпів, [роіоі 1) питье; 2) на ом- 
токъ, особл. любовный напитокъ или 
отравленный нал., ядъ. 

роііог, іііив, в., 4. дероѣ. 1) завладѣть, 
овладѣть, сазігіз, игЪе и (рѣдко) иг- 
Ьет или игЬів; р. уісіогіѢ, одержатъ 
побѣду; р. гегит, овладѣть верхов¬ 
ною властью; роН. р. шопіе = доАтм 
до г.; р. сатро = пройтн п.; 2) вла¬ 
дѣть, имѣть власть надъ — р. пгЪе; 
р. тагі, пользоваться господствовгь 
на м.; р. зиштат ітрегіі, р. гепшц 
имѣть высшую власть, верховную 
власть; р. ѵоІиріаііЪиз, наслаждатьсм 
удов. 

роіІог, из, аду. сотр. роііззітив, шр, 
заслуживающій предпочтеніе, луч¬ 

шій, сітеа роііогез япат реге^гті; 
веггия роііззітив; тога шші роііог 
еві вѳгѵііиіе, я предпочитаю —. Отт. 
адл. а) сотр. роіішц лучше, скорѣе, 
подпив те) р. тахішив; регреваов еві 
опт іа роііиз диат іпбісагеі; Ь) $ир. 
роііввітит и (рѣдко) -те, лучше все¬ 
го, преимущественно, пі & р. пгЬі 
ргаееввеі (онъ, а не другой). 

роіів, аду. могущій, обыкн. съ и. езве: 
роііз еві, можетъ; роіе еві, возможно, 
можетъ быть; диіа роіе ітригіиз = 
диіб роіе (роіезі) еззе ітригіиз; роіів 
= роіізпе ев или роіів аѳ езі, можешь 
ли ты, можетъ лн онъ? 
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РоіпІМ, ігшп, /. мѣстечко въ Віотін; 
отт. РоШае, йбія, оф. /. 

ро*о, роіаѵі, роШш м роішп, 1. 
пить; роёі. ѵеііега р. япесот (= вса¬ 
сываютъ); роіов, (равв.) питый, (асі.) 
павшій, напившійся, 

роіог, бгія, т. [роіо] 1) пьющій, адоае; 
роёі. р. НЬобапі = живущій на бере¬ 
гу р. Р.; 2) участвующій въ попойкѣ; 
Ь) пьяница. 

роіогіиа, аф. [роіог] питейный, ѵая. 
роігіх, Ісія, /. Гроіо] пьющая, пьяница, 
роѣиіепѣшц оф\ [роіия] 1) годный дія 
питья; виЬві. рошіепіа, 5пш, п. на¬ 
питан; 2) пьяный, 

роіов, рагіср. и. роіо. 
роіов, шц т. [рою] 1) питье; 2) напи¬ 

токъ. 
ргаѳ, 1) ртаер. с. аЫ предъ, рг&ѳ ае 

агтепішп а$еге; ігор. ргае ее Гегге, 
явно показывать, си. Гего; Ь) предъ 
(въ сравненіи) Іи Ьеаіпя ея ргае отпі- 
Ъпя; с) въ предлож. отрицат. отъ — 
по причинѣ; ргае іга, ргае Іасгішія 
^пі поп роаашп; 2) <нк>. впереди, 
іге р. 

ргае-аоаіов, аф. заостренный, остро¬ 
конечный, острый. 

ргаѳ-аНшц аф. 1) очень высокій; 2) 
очень глубокій. 

рг&бЪео, Ьпі, Ыішп, 2.1) представлять, 
тапош тегЬегіЬия; ігор. р. оя а<1 соп- 
іитеііат, позволить обижать себя; р. 
алтея, слушать; 2) (чаще) доставлять, 
подавать, аіігііі рапет, вресіаспіпт, 
врет; р. впярісіопет, возбудить подо¬ 
зрѣніе; р. орегат гѳірпЫісае, оказы¬ 
вать услуги, служить государству; 
рг&еЬаепш! яресіеш ри&папііит, ка¬ 
зались сражающимися; 3) = оказы¬ 
вать, аіісиі ббет, Ьопогет; р. ее (&га- 
ітп, іогіет, тіяегісогбет) явить се¬ 
бя, оказываться. 

ргаѳ-ЫЬо, Ъіѣі, — 8. пить прежде, 
пить передъ, аііспі, кѣмъ-л. (пригла¬ 
шая его послѣдовать примѣру). 

ргаѳЪШо, опія, /. [ргаеЬео] подаваніе, 
доставленіе. 

рг&ѳЫіог, бгія, т. [ргаеЬео] доста¬ 
вляющій, поставщикъ. 

рг&о-оаШІив, оф. весьма теплый, го¬ 
рячій. 

ртее-оапов, оф. преждевременно по¬ 
сѣдѣвшій. 

ргае-о&тѳо, с5ті, саиішп, 2. 1) іпіг. 
предостерегаться, остерегаться, пе 
диі(і ассібаі; р. аЪ аіщиа ге, чего л; 
2) Ьгапв. предотвращать, аіщиісі; опт. 
ргаесаиіоя, предусмотрѣнный, про¬ 
тивъ чего приняты всѣ мѣры пред¬ 
осторожности: гея тіЬі іоіа ргаесаиіа 
еяі. 

ргае-обйо, сеяяі, сеяяшп, 8. идти впе¬ 
реди, предшествовать, аіцпет; ігор. 
превосходить, р. ОаІІоі ѵігіоіе, въ 
храбрости. 

ргаеоѳііѳпи, рагіср. хл. ргаесеііо; 2) 
оф. превосходный, отличный, 

рг&е-оеііо, —- — 8. 1) превосходить, 
аі^пет ге аіщпа; 2) іпіг. отличаться, 
ідіег геіщпоя; Ь) господствовать, деп- 
іі, надъ народомъ, 

рг&ѳ-оеівов, оф. очень высокій, 
рг&еоепііо, бпія, /. вгра (на музыкаль¬ 
номъ ияструм.) передъ чѣмъ «им при¬ 
чемъ, см. ргаесіпо. 

ргаесѳпіо, 1. [савіо] предвѣщать, 
ргаеоерв, сірііія, оф. [ргае-сарпі] 
внизъ головою, стремглавъ, бдіееге 
аіщпет ргаесірііет, сбросить, низ¬ 
вергнуть кого; ігор. 1) сломя голо¬ 
ву — опрометчивый, ргаесірііея яе (п- 
#ае шапбаЬапі (бѣжали); Ъото р. іп 
отпіЪпя сопяіііія; е&еге аіщпеш ргае- 
сірііет, гнать, преслѣдовать кого, не 
давая ему опомниться; р. Гогог, увле¬ 
кающая — сильная, неистовая ярость; 
роёі. ашпія, тепіоя р. — быстрый — ; 
2) крутой, Іоспя, тіа; Ь) опасный, іет- 
рпя. Отт. виЬві, ргаесеря, сірііія, м. 
крутизна — пропасть: ід ргаесеря ^&- 
сеге; баге гетриЫісаш іп р., подвер¬ 
гнуть госуд. явной опасности; ргае- 
серя (= аас.) ігаЬеге тпііоя, увлечь— 
погубить многихъ; 3) = склоняющій¬ 
ся; воі р. іп оссаяшп, с. на закатѣ; 
ргаесірііі аб теврешт <1іе; вепесіоя р. 
— глубокая старость, 

ргаеоѳрііо, опія, /. [ргаесіріо] 1) пред¬ 
писаніе, наставленіе, ученіе, бюісо- 
гипц 2) предвзятая мысль, принятое 
мнѣніе, аб ргаесерііопеш, по —. 

ргаѳсѳріог, бгія, ія. и -ігіх, Ісія, /. 
[ргаесіріо] наставннкъ, -вица, 

ргаѳоѳрішп, і, я. [ргаесіріо] предписа¬ 
ніе, наставленіе. 

ргаѳоѳгро, рві, ріпт, 8. [сагро] преж¬ 
де «им преждевременно снять, взять, 

ргаѳоѳгіаііо, бпія, /. состязаніе, 
рг&еоісіо, Ібі, іяит, 8. [ргае-саебо] 1) 

об-отрѣзать, отрубить, аііспі паяош, 
талия; р. апсогат — якорный канатъ; 
ігор. а) аіщпіб аііспі = лишить кого 
чего-либо: р. аііспі ярет, віЪі гебі- 
іит; Ъ) отказывать, ріапе, наотрѣзъ; 
с) сокращать, Ъгеті ргаесібат, скажу 
вкратцѣ; ргаесібе, скажи въ корот¬ 
кихъ словахъ; 2) разрѣзать, разру¬ 
бить, соіет поѵасоіѣ; ігор. р. атісі- 
ііат, прервать др.; р. патея, сдѣлать 
ихъ негодными къ употребленію, 

рг&е-оіпзо, пхі, псіпт, 8. опоясывать, 
перепоясывать, ргаесіпдог епве; рпег 
ргаесшсіив, подвязавшій платье поя- 
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сомъ; Ргор. окружать, іегга ргаесіпси 
тагі. 

ргаеоіпо, сіпиі, сепіит, 8. [ргае-сапо] 
1) пѣть или играть (напр. ІіЬіів) аіісиі 
геі, передъ чѣмъ или при чеиъ: р. 
васгійсіів, при жертвоприношеніи; 2) 
Ргор. предвозвѣщать, предвѣщать, 
т&ртптп аііциісі рорпіо Кот ап о. 

ргаеоіріо, сВрі, серіит, 8. Гргае-саріо] 
1) напередъ брать, ресішіат; р. 1о- 
сит, напер, валять; Ргор. р. ііег, от» 
правиться раньше; р. зраііиш аіі- 
диапіит тіае, отправившись раньше 
пройти извѣстное пространство, опе¬ 
редить; р. Іаеііііат, напер, радовать¬ 
ся, р. Ъеііпт, раньше начать в.; р. 
&1І4иісі Іашѣ, напер, узнать о чемъ по 
слухамъ; р. аіциій (апіто, со^ііаііо* 
пе) напередъ составить себѣ понятіе 
о чемъ, предугадывать; 2) варанѣе, 
предварительно напоминать, пред¬ 
упреждать, предварять, Іесіогіѣив аіі- 
дпі<), читат. о чемъ; 3) {чаще) пред¬ 
писывать, велѣть, совѣтовать, Ьос 1і- 
Ьі ргаесіріо; РуіЬіа ргаесеріі, пі — ; 
Ь) учить, давать наставленія, р. агіеш, 
де е^иепгіа. 

ргаѳоіріШІо, бпів, /. [ргаесірііо] 
стремительное паденіе; низверже¬ 
ніе. 

ргаеоірШот, іі, п. стремнина, про¬ 
пасть. 

ргаеоірііо, 1. [ргаесерв] 1) ігапсіі. низ¬ 
вергать, сбрасывать, аіЦпет ех едио, 
іп Іовват; р. вѳ (іѳ Іиггі, броситься съ 
башнн; часто ргаесірііагі = ргаесі- 
рііаге ее; роН. Іих (аоі) ргаесірііаіиг 
&4иіз, іп ачиав = заходить; Рюр. рг. 
гетрпЫісаш, повергнутъ въ бѣдствіе; 
рг. арет, разрушить надежду; роіі. 
ргаесірііаіиа = приближающійся къ 
концу: пох, аеіав; 6) торопить, уско¬ 
рять, сигае ргаесірііапі; р. оЪНиш, 
узкор. кончину; сопвіііа ргаесірііаіа, 
поспѣшно составленные, необдуман¬ 
ные плавы или рѣшенія; 2) іпРг. низ¬ 
вергаться, бросаться, а4паргаесірі1аі 
ех топііѣва, р. іи Іовзаш; аоі ргаѳсі- 
рііаі, с. на закатѣ; ігор. Ыетв ргае- 
сірііаі, 8. приближается къ концу, въ 
■сходѣ; геѳриЫіса рг&есірііапв, г. по¬ 
гибающее; Ъ) слишкомъ торопиться, 
спѣшить. 

ргаеоірие, аЗѵ. [ргаесіраиа] преиму¬ 
щественно, особенно. 

ргаеоіриасц аф. [ргаесіріо] 1) преиму¬ 
щественный, особенный, ]ив; 2) осо¬ 
бенно замѣчательный, тіг р. іп еіо- 
дпепііа. 

ргаеоіее, аЗѵ. [ргаесівав] 1) наотрѣзъ, 
рѣшительно, прямо, пе^аге; 2) вкрат¬ 
цѣ, (іісеге. 

ргаеоівіо, бпів, /. [ргаесігіо] обрѣзы¬ 
ваніе; ігор. прерываніе, 

рг&еоівив, рагіср. «л. ргаесігіо; 2) аф. 
стремнистый, крутой; 2) прерыви¬ 
стый, краткій. 

ргаеоіагѳ, аДѵ. [ргаесіагаз] 1) весьма 
ясно; 2) прекрасно. 

ргаѳ-оіашв, аф. очень свѣтлый, яс¬ 
ный, Іих; ігор. а) славный, прекрас¬ 
ный, отличный, дих, депиз йісешіі; Ъ) 
знаменитый, извѣстный, всеІегіЬия 
зпіз ргаесіашв. 

ргаѳоійсіо, ві, вит, 8. [сіашіо] запи¬ 
рать, рогіаа; ігор. р. аіісиі &1щиі<1, 
преградить кому путь, доступъ къ 
чему-л.; р. аіісиі ѵосет, заставить 
кого молчать. 

ргаѳоо, бпіз, т. глашатай, герольдъ; 
Ргор. провозвѣстникъ, 

ргаѳ-оо^ііо, I. напередъ обдумывать, 
ргае-оовпоасо, пбѵі, пііат, 8* напе¬ 

редъ узнавать. 
ргаѳ-ооіо, соіиі, сиіішп, 8.1) напередъ 

обработыз&ть, предуготовлять; 2) 
(Тае.) весьма уважать, почитать. 

ргаѳ-оотровіШя, аф. напередъ при¬ 
готовленный. 

рг&ѳебпіоа, аф. [ргаесо] къ глашатаю 
относящійся, герольсвій; отт. выЫі. 
ргаесопіит, іі, л. = а) должность ге¬ 
рольда или глашатая; іасегѳ р. ис¬ 
правлять должность — ; Ъ) провозгла¬ 
шеніе, обнародованіе, объявленіе, рег- 
адеге р. геі аНсщив, провозглашать, 
обнародовать что; Ргор. прославленіе; 
Нотегпв АсЬіІІіігіЬиіі р. (прославилъ).- 

рг&ѳ-оопзйто, трзі, тріит, 8, напе¬ 
редъ истратить, издержать, 

ргае-оопігвоіо, 1. напередъ ощупы¬ 
вать. 

ргаѳобдиів, е, оф. = ргаесох. 
ргавоогдіа, бгат, п. [сог] грудобрюш¬ 
ная награда; отт. = внутренности; 
Ргор. грудь, душа — пожеланія, за¬ 
мыслы, ЬіЬег (*= вино) арегіі р. 

ргаѳ-ооггптро, гйрі, гиріит, 8. напе¬ 
редъ соблазнять, подкупить, 

рг&ееох, бсів, оф. скороспѣлый, ран¬ 
ній. иѵа, ріг&; Ргор. преждевремен¬ 
ный, несвоевременный, гівиз. 

ргаооаііия, рагіср. хл. ргаесоіо; 2) аф. 
весьма украшенный, 

ргаѳ-опрідин, оф. снлъво желающій, 
ргае-оигго, сисиггі (сиггі), сигзиш, 8. 

1) іпіг. бѣгать впередъ, забѣгать, спѣ¬ 
шить впередъ, тіЫев рг.; Ргор. пред¬ 
шествовать, І&та р., сегіа вірта ргае- 
сиггипі; 2) ігап*. о переживать, аіі- 
фиет; р. асіѵепіпт аіісо^ив, прибыть 
прежде; р. аіциет аѳіаіе, жить преж¬ 
де; Ь) превосходить, аіщиет тігіиіе; 
(рѣдко іпіг.) р. аіісиі віисііо, въ усердія 
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ргаесигвіо, бпів, /. [рг&есшто] пред¬ 
шествіе; въ ритор. — првдуготовлвніе, 
вступленіе. 

рг&еоигвог, огів, ж. [ргаесигго] пере¬ 
довой. 

ргаѳоогвогіив, оф. предшествующій; 
предварительный. 

ргаѳойііо, сиваі, соявит, 3. впереди 
трясти, махать. 

ргаѳба, ае, /. добыча, рг. Ъеііі, воен¬ 
ная д.; ігор. пожива, прибыль. 

ргаѳбаЪшніив, аф. [ргаебог] ищущій 
добычи, грабящій. 

ргаѳ-бапшо, 1. напередъ осуждать, 
аіщиет; р. врет, напередъ огкавать- 
са отъ н. 

рг&ѳ<Шіо, бпів,/. [ргаебог] грабитель¬ 
ство, грабежъ. 

ргаесШог, огів, ж. [ргаебог] граби¬ 
тель, хищникъ; вхегсіиі8 р , войско, 
ищущее добычи, грабящее; роЫ. = 
охотникъ, р. аргогпш, убившій —. 

рг&ѳб&ібгіив, аф. [ргаебаіог] граби¬ 
тельскій, разбойническій, разбойничій, 

ргае-бѳіавяо, 1. напередъ утомить, 
ргаебепшо, 1. = ргаебатпо. 
ргае-<іѲ8Ііпо, 1. предназначать, 
рг&ебіаіог, огів, ж. [ргаебішл] зани¬ 
мающійся покупкою заложенныхъ и 
просроченныхъ имѣній, отт. = свѣ¬ 
дущій въ оцѣнкѣ имѣній, въ дѣлахъ, 
касающихся до поземельной собствен¬ 
ности. 

рг&ѲйіаідгІшц оф. [ргаебіаіог] къ за¬ 
ложенному имѣнію относящійся; ^ив 
р., ипотечное право. 

ргаесІіоаЪШв, е, аф. [ргаебісо] до¬ 
стой выЙ похвальнаго отзыва, досто¬ 
славный. 

рг&ѳ<1іоаІіо, бпів,/. [ргаебісо] 1) про¬ 
возглашеніе, объявленіе, обнародова¬ 
ніе; 2) похвальный отзывъ, хваленіе, 
прославленіе. 

рг&ѳДіс&іог, огів, ж. [ргаесіісо] отзы¬ 
вающійся съ похвалою, хвалитель. 

1. ргае-біоо, 1. 1) объявлять во все¬ 
услышаніе, провозглашать, ргаесо р. 
аі^иіб; 2) (чаще) объявлять, разгла¬ 
шать, говорить, пі ргаебісав; ргаебі- 
сапі бе ІаибіЪив виів (о своихъ заслу¬ 
гахъ); ргаебісапі раисііаіет поѳігат, 
указываютъ на — ; Ь) упоминать съ 
похвалою, отзываться съ похвалою, 
хвалить, р. бе тегіііа аіісіцив, бе аіі- 
^по, Ъепі#шШет аіісіуив. 

2. ргаѳ-чіісо, хі, сіит, 3. 1) напередъ 
говорить, часто «= предостерегать, 
предварять, предписывать, аіісиі иі 
Гасіаі аіщиіб, пѳ ргіив Іедаіоз бітіі- 
ілЦ рагіср. ргаебісіив = вышеупомя¬ 
нутый; 2) предсказывать, Іаіига; 3)= 
назначать, біеш, Ьогат. 

ргаесИоЙо, бпів, /. [ргаебісо] предска¬ 
зываніе. 

ргаесііоіит, і, п. [ргаебісо] 1) пред¬ 
сказаніе, СЬаібаеогит; 2) предписа¬ 
ніе, бісіаіогів; 8) (рѣдко) уговоръ, ѳх 
ргаебісіо, по уговору, 

рг&есіібіит, і, м. детіп. отъ ргаебіпт. 
ргае-чіівсо, бібісі, — 8. напередъ из¬ 

учать, узнавать. 
ргае-бівропо, ровиі, роеПаш, 8. напе¬ 
редъ разставлять, располагать. 

ргаесШиз, ш#. 1) одаренный, снабжен¬ 
ный, ге аіщиа; 2) = имѣющій, съ —: 
ргаебііив вре, теіи, ѵШо. 

ргаѳсііига, іі, п. недвижимое имѣніе, 
поземельная собственность, помѣстье, 

ргае-бічев, тііів, аф\ пребогатый, 
ргаебо, бпів, ж. [ргаеба] грабитель; 

разбойникъ, хищникъ, 
ргаѳ-ббоѳо, спі, сішв, 2. напередъ 
учить, наставлять. 

ргаѳ-ббто, пі, Пот, 1. напередъ укро¬ 
тить, преодолѣть. 

ргаебог, 1. дероп. 1) іпіг. грабить, 
хищничать, врев ргаебапбі; ехіге 
ргаебаішп, отправиться грабить, ис¬ 
кать добычи; ігор. искать поживы, 
пожнвляться, р. іп (бе) Ьопів аіі со] ив; 
р. ех аНегіив ітргибепііа, извлекать 
пользу изъ оплошности ближняго; 2) 
ігапвіі. грабить, похищать, р. восіов, 
ограб. союзниковъ; р. Ъопа аіісіцив, 
0У6Ш, похитить —. 

ргаѳ-бйоо, хі, сіаш, 8. провести пе¬ 
редъ —, р. Говват савігів. 

ргаѳ-биіоів, е, оф. пресладкій, весьма 
пріятный. 

ргае-бйгав, о4/. претвердыЙ, очень 
крѣпкій; ігор. 08 рг., мѣдный лобъ — 
предерзкій. 

ргае-ѳтІпео,-2. выдаваться впе¬ 
редъ, превышать. 

рг&в'ѲО, іуі, (Іі), Пит, іге, 1) идти впе¬ 
редъ, Поташ; Ъ) идти впереди, пред¬ 
шествовать или опереживать, аіісиі 
и (рѣдко) аіщиет; 2) р. (а1ісиі)=под- 
сказывать, ѵегЪа,ргесеа, васгатепіит, 
Формулу присяги; ігор. а) руковод¬ 

ствовать, паіига ргаееипіе; Ъ) пред¬ 
писывать, ошпіа, пі бесетѵігі ргаеіе- 
гиві, Гасіа випі. 

ргаеГаІіо, бпів,/. [ргае&г] предисло¬ 
віе. 

ргаѳ-іЫив, рагіср. хл. ргаеіог. 
ргаѳГеоЬйга, аѳ, /. [ргаейсіо, ргаеіес- 

іпв] 1) начальство, должность началь¬ 
ника, р. едшіипц Ь) должность смо¬ 
трителя, блюстителя, шогпш; р. аппо- 
вае, надзоръ ва снабженіемъ города 
хлѣбомъ; 2) городъ въ Италіи, управ¬ 
лявшійся римскими чиновниками, 8) 
управленіе, намѣстничество; округъ. 
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ргаѳГѳсіив, рагіср. и. ргаевсіо; 2) 
яиЬяі. начальникъ, соріагшп, сіазвів, 
пгЪів и пгЪі; р. ге&іпя, Ьубіае, на¬ 
мѣстникъ —} Ъ) смотритель, блюсти¬ 
тель, вупш&віі, тогшп; р. аппопае (геі 
(гшпепіагіае) имѣюпцй надзоръ и 
снабженіемъ города хлѣбомъ. 

ргае-Гбго, иШ, Шот, Гвгге, 1) носить 
впереди, р. аімцііб аііспі, нести что 
передъ кѣмъ; (гор. предпочитать, 
оііпт ІаЪогі; р. аііцпет аііспі, отдать 
кому преимущество предъ кѣмъ; б) 
ее ргаегегте аііспі, выказать себя, от* 
личиться передъ кѣмъ; 2) = ргае ее 
Гегге (см. іего) явно показывать, об¬ 
наруживать, атагШаш, боіогет апішІ 
тпііп, то*шп аоіті оспііа; ргаеіегішг 
оріпіо, высказывается мнѣніе; 8) 
(рѣдко) напередъ, преждевременно 
пользоваться, аіщпіб, чѣмъ-л.; 4) 
ра*$. ргае&ггі, мимо ѣхать, проѣз¬ 
жать, особа, рагіср. ргаеІаШа сааіга, 
ргаеіег пгЬепь 

ргаѳ-Гёгох, бсія, оф. необузданный, 
буйный, прегордый. 

ргае-Геггѣіие, аф\ окованный спереди 
желѣзомъ. 

ргаѳ-ГѳгѵІДшц аф‘. очень горячій; 
(гор. пламенный. 

ргаѳ-Геаііпо» I. слишкомъ торопить¬ 
ся, спѣшить, аіщпіб Гасеге; 2) (Тас.) 
спѣшить мимо. аіщпіб. 

ргаеГІоа, ае, /. плакальщица (на по¬ 
хоронахъ). 

рг&еПоіо, &сі, Гѳсіпш, в. поставить 
надъ: р. аіщпет геі аііспі, сдѣлать 
кого начальникомъ надъ чѣмъ, пору¬ 
чить кому начальство надъ —, р. аЦ- 
дпеш сіаазі; ргаеГесіпв пгЬі, назна¬ 
ченный начальникомъ надъ г., отт. 
ргаеГесіпа (зиЬлі.) игЬів, начальникъ г.; 
см. ргаеГесіпз. 

ргае-ГІйепв, ііѳ, оф\ слишкомъ довѣ¬ 
ряющій; р. віЬі, слишкомъ самона- 
дѣянный. 

ргаѳ-Й^о, хі, хпт, 8.1) спереди, при¬ 
бивать, прикрѣплять, аіщиіб геі аіі¬ 
спі, что къ чему-л.; Ь) спереди вби¬ 
вать, апбев ргаейхае; 2) спереди оби¬ 
вать, оковывать, аіцпіб ге аІЦиа 

ргае-ПпІо, 4. напередъ опредѣлить, 
ргаѳ-його, 1. напередъ лишить цвѣта; 

ігор. лишить блеска; р. #1огіат, по¬ 
мрачить славу. 

ргае&ио,-8. протекать передъ, 
мямо. 

ргаѳ-Гооо, 1. ГГапсев] задушить. 
ргае-Ібйіо, баі, оввшп, 8. 1) копать пе¬ 

редъ, проводить ровъ передъ, рогіав, 
воротами; 2) напередъ закапывать, 
взрывать, апгпт. 

ргае-Гог, 1* Лероѣ. 1) напередъ, пред¬ 

варительно говорить; предпосылать 
(оообл. въ видѣ предисловія, вступле¬ 
нія) аіцпіб бе ге аіщпа, аІ^оіД геі 
аііспі; отт. р. Ьопогет = р. тепіат, 
напередъ просить позволенія, съ по- 
аволевія сказать; роН. р. беоз, напе¬ 
редъ молиться б; Ь) 9 подсказывать, 
тегЬа, Формулу напр. присяга; 8) 
(рѣдко) предсказывать, аіцпіб. 

ргае-Гогто, Ь предначертать, 
ргае&аоіѳ, аЛѵ. [ргаеГгас(пз] круто, 
упорно. 

ргаѳГгаоіив, рагіср. и. ргаеЫяуо; 2) 
оф. крутой, непреклонный; Ь) отры¬ 
вистый. 

ргаѳ-йгівісіив, оф. очень холодный. 
ргаеАгіпво, ігасіпт, 8. [йгапдо] 
спереди отломить. 

ргаѳ-ГиІоіо, Іаі, 1*пт, 4. спереди под¬ 
пирать; (гор. поддерживать; подкрѣ¬ 
плять. 

ргаѳ-ГоІдоо, зі, — 2. ярко сіять, сжер- 
кать, блистать; (гор. отличаться. 

ргае-доИйиа, аф\ весьма холодный, 
ргае-веаііо, 4. сильно желать, зариться, 
ргаедпапа, піів, оф. беременная, тя¬ 
желая; Ьоа р., стельная к. 

рг&е-&гаоШв, е, оф. весьма тонкій, 
тощій. 

ргаѳ-&гап<1ів, е, оф. преогромный. 
ргае-вгѢтія, е, оф. весьма тяжелый; 

(гор. весьма тягостный, 
ргае-ягйѵо, I 1) сильно отягощать, 
обременять, тяготить, аІЦпіб ге аіі- 
дпа; ігор. іпгЬа ргае^гатапз, тягост¬ 
ная, слишкомъ большая толпа; 2) 
перетягивать, перевѣшивать; (пор. 
имѣть большій вѣсъ, превосходить, 
р. сеіегаа агіея. 

ргае-вгдйіог, ягеяаия з.; 2. фроя. 1} 
идти впереди, предшествовать, атісі 
ргае^гебіппішг; б) опереживать, шга- 
сіоа; ігор. превосходить, аіщиелц 2) 
идти мимо, проходить, р. аіцоіб. 

ргаѳйгѳавіо, бпіа, /. ѵ -вне, па, въ 
[ргае$гебіог] предшествіе. 

ргае&иаІаіог, бгів, т. [ргае^паіо] на¬ 
передъ отвѣдывающій, предвкупшо- 
щіЙ. 

ргае-кпвіо, 1. напередъ отвѣдывать, 
ргае-і&оѳо, иі, — 2. лежать, находить¬ 

ся (передъ чѣмъ). 
ргаѳ^шііоішіі, іі, и. 1) предваритель¬ 
ное сужденіе, предвар. рѣшеніе, вѳ- 
паіив; ігор. ргае^. апегге (апіае геі, 
напередъ рѣшить столь важное дѣло; 
2) = обстоятельство, дозволяющее 
напередъ судить, догадываться о по¬ 
слѣдствіяхъ, отт. = поводъ, предо¬ 
стереженіе, примѣръ, 

ргаѳ-^асііоо, I- напередъ «им предва¬ 
рительно судить, рѣшать, аІідпМ бе 
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ге аіідпа; рго ргаеіиАісаіо Гегге, счи¬ 
тать напередъ рѣшеннымъ; оріпіо 
ргае^пАісаіа, напередъ принятое мнѣ¬ 
ніе, предубѣжденіе, предразсудокъ, 

ргае^пто, уПті, убіиш, 1. напередъ по¬ 
могать, поддерживать. 

ргаѳ-ІѢЬог, рейв в., 8. йсроп. скользить 
мимо. 

ргае-ІдтЪо,-8. напередъ обли¬ 
зывать. 

ргае-іатрти, оф. иреобжльный; пре¬ 
щедрый. 

ргаеіаіои, рсигіср. гл. ргаеГего. 
ргае-івиііш, оф. пре пышный, 
ргдеіѳоііо, бпіа, /. [ргаеіедо] чтеніе 

(кому-либо). 
ргае-Ібво, ІЗДі, Іесішп, 8. 1) читать 

(кому-либо) ровит: 2) плавать, ѣхать 
мимо, проѣхать, р. Сатрапіав,см.1е^о. 

рг&еііаіог, бгіа, ем. ргоеііаіог. 
ргаѳііог, Ь скрап, ем. ргоеііог. 
рг&ѳіішп, іі, п. ем. ргоеіішп. 
ргае-ііво, I. 1) спереди привязывать, 

аІщоіА геі аііспі, что къ чему-л.; 2) 
перевязывать, завязывать, аІщоіА. 

ргае-іоойііо, бпіа, /. [ргае^пог] пре¬ 
дисловіе. 

ртае-іопртв, оф. предлинный, очень 
ДОЛГІЙ. 

ргаб~1дфіог, Іостпв а, 8. скроп. на¬ 
передъ говорить, дѣлаггь предисловіе, 

ргаѳ-ійоѳо, хі, — 2.1) свѣтить, аііспі; 
Ргор. сіять; 2) превосходить блескомъ; 
Ргор. ппІІПБ витав ргаеіисеі Вед іа. 

рг&ѳійсіо, аі, апт, 2. играть прежде; 
Ргор. предпосылать. 

рг&ѳіивігів, е, аф. весьма видный, 
янатный. 

ргде-тапсіо, 1. напередъ поручать, 
приказывать; рг&ешапАаіа, огаш, п. 
напередъ данныя порученія, поколѣ¬ 
нія. 

ргав-таіигшц оф. очень ранній, 
преждевременный. 

ргае-тѳАіо&іив, оф. напередъ снаб¬ 
женный чарами. 

ргаѳтѳсіійШо, бпів, /. [ргаетеАііог] 
предварительное обдумываніе. 

ргае-тѳ<Шог, 1. скрои. напередъ об¬ 
думывать; ргаетеАіШпа часто рае*. 
= напередъ обдуманный, 

ргвѳ-теиіо, иі, — 8. напередъ боять¬ 
ся, опасаться, аіщиіб, чего-л., аііспі, 
за кого. 

ргаѳхпіпѳо, 2. = ргае-ешіпео. 
ргае-тШо, тіві, тіззпт, 8. посылать 
впередъ, предпосылать, 

ргаѳтішп, іі, в. 1) награда; ргаетіо 
аіциет аГйсеге, наградить кого; Ь) 
роёі. добыча, ЬеШ; 2) = отличіе, пре¬ 
имущество, рг&етіа Іогішіае, дары 
счастія. 

ргаетоепіо, 4. = ргае-тшііо, 4. 
ргае-тоіѳвііа, ае, /. горестное пред¬ 
чувствіе, преждевременное опасеніе, 

ргае-тоііог, 4. скроп. заранѣе приго¬ 
товлять, предуготовлять, 

ргае-шбпѳо, ппі, пІіит, 2.1) напередъ 
напоминать, аіцпеш Ае ге аіщпа, аіі- 
дпіА, о чемъ; 6) предостерегать, аіі- 
дпет пе Ьос Гасіаі; 2) предсказы¬ 
вать, предвѣщать, аІщиіА. 

рг&етопіішп, і,«. и -Іпа, ия, т. [ргае- 
топео] предостереженіе; предвѣща¬ 
ніе. 

ргае-топвіго, 1» напередъ покаэы- 
вать; предвѣщать. 

ргае-шдгіог, шогіипя в., 8. скроп. 
преждевременно умирать; Ргор. ис¬ 
чезать пропадать. 

ргаѳ-хшшіо, 4и 1) спереди укрѣплять, 
защищать, аАііпт орегІЪоя; Ргор. 
ограждать, предохранять, аіщиет; 2) 
Ргор. = напередъ приводить въ под¬ 
крѣпленіе, въ подтвержденіе, въ удо¬ 
стовѣреніе (аІщпіА) геі аіісаі, че- 
го-л. 

ргаелшпШо, бпія, /. [ргаепшпіо] 
оплотъ; въ ритор. = подготовленіе 
слушателей, предисловіе (чтобы скло¬ 
нить слушателей въ пользу дѣла), 

ргае-п&іо, 1. плыть передъ или мимо 
(чего). 

ргаѳ-паѵіво* 1* плыть мимо, проѣхать 
мимо (чего). 

Ргаепѳвіе, ів, п. городъ въ Лаціумѣ; 
отш. Ргаѳпѳвішив, оф. 

ргае-пііѳо, пі, — 2. впереди свѣтить¬ 
ся, сіять; Ргор. р. аііспі, превосходить 
блескомъ, запѣвать, 

ргае-потеп, Іпія, в. предъния. 
ргав-повоо, пбгі, пбішп, 8. напередъ 

узнавать. 
рг&ф-пдііо, бпія, /. предварительное 
понятіе; врожденное понятіе. 

ргае-шхЪИов, аф. очень пасмурный, 
мрачный. 

ргаѳ-шшоіо, 1. напередъ извѣщать, 
предвозвѣщать. 

ргае-пипоіив, оф. предвозвѣщающій; 
отт. виЬмі. -пе, і, т. предвозвѣст¬ 
никъ, предвѣстникъ. 

рг&ѳ-ооопрЗДІо, бпів, /. [ргаеосспро] 
предзанятіе. 

ргае-ооойро, 1. 1) прежде, напередъ 
ванять, овладѣть, Іоспт; Ргор. огаііо 
іиа Ьос ргаеоссираІ=ты упоминаешь 
объ этомъ раньше, прежде другого; 
ее ргаеосспраіит еяяеіев&ііопе а Сае- 
•аге, что онъ Цезаремъ напередъ на¬ 
значенъ былъ легатомъ; 2) предупре¬ 
дить, аіідиет; р. ііасеге аІідаіА, р. іет- 
ге Іе&ет, сдѣлать что, предложить за¬ 
конъ прежде другого. 
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ргае-оріо, 1. лучше желать, предпочи¬ 
тать. 

ргаѳ-рапсіо, <Іі, пвит, 8. впереди рас¬ 
простирать, раскрывать, разстилать, 

рг&ѳрагаііо, ошв,/, и-іиа, ив, т. при¬ 
готовленіе. 

ргаѳрагаіо, сиіе. съ приготовленіемъ, 
приготовившись. 

ргаѳ-р&го, 1. приготовлять; ех ргае- 
рагаіо = аЛѵ. см. ргаерагаіо. 

ргаерёсііо, 4. [рев] 1) связывать, за¬ 
вязывать, аіщиет, едпит; 2) задер¬ 
живать, мѣшать, препятствовать, ?п- 
&ат Ъоаііиго, ргаереДНив тогЬо. 

ргае-рѳшіѳо, <1і, — 2. висѣть напере¬ 
ди, передъ (чѣмъ). 

ргаѳрев, ёіів, 1) аф. летучій; ігор. бы¬ 
стрый, роёі. (іепв р., крылатый = Сп- 
рібо; 2) виЬві. птица, р. «Гоѵіз, орелъ. 

ргдеріШдо, оф. [рііа] напереди, спе¬ 
реди округленный. 

ргаб-ріпртів, е, аф. очень жирный, 
претучный. 

ргае-роПѳо,-2. быть сильнѣе 
другихъ, быть весьма сильнымъ, 
имѣть большую власть; р. аіщиа ге, 
отличаться чѣмъ-л.; ргаероИевв тіг- 
іиіе, весьма добродѣтельный, 

рг&ѳ-ропсіёго, 1. 1) имѣть болѣе вѣсу, 
перетягивать; ігор. клониться, іп аі- 
Іегаш рагіеш; 2) чаще ігапв. перевѣ¬ 
шивать, превышать, превосходить, 
Ъопеѳіав ргаеропсіегаі ошпіа сот- 
то<іа. 

ргае-рбпо, впі, вНпт, 8. 1) ставить 
впередв, передъ—иШта ргішіз (сЫ.); 
сапаае ргаероаііае, пр. вышеупомяну¬ 
тыя или предшествующія; 2) р. аіі- 
диет геі аііспі, сдѣлать кого началь¬ 
никомъ, поручить кому начальство 
или надзоръ надъ чѣмъ: р. аіідпеш 
ЬеІІо, пауіЬпз, ргоѵіпсіае, пе^оііо; 3) 
ставить выше, предпочитать, атісі- 
Ііат раігіае, аі^иет аіісиі. 

ргае-рогіо, Ь носить впереди. 
рг&еровШо, бпів, /. [ргаеропо] 1) 
предпочтеніе, преимущество; 2) въ 
грамм, предлогъ. 

ргаѳровііод, рагіср. гл. ргаеропо; 2) 
виЬві. начальникъ. 

ргае-роввит, ро*иі, ровве, быть весь¬ 
ма сильнымъ. 

ргаеровіёгѳ, айѵ. [ргаероеіегив] пре¬ 
вратно, навыворотъ, 

ргаѳ-ровіѳгив, оф. превратный, не¬ 
своевременный, неумѣстный, безтол¬ 
ковый. 

ргаѳ-роіѳпв, ііз, аф. весьма сильный, 
имѣющій большую власть, преобла¬ 
дающій. 

рг&е-ргорёгѳ, а&о. очень поспѣшно, 
опрометчиво. 

ргае-ргорёгпв, оф*. очень поспѣш¬ 
ный, опрометчивый. 

ргае^иёгог, дпевіив а., 8. йероп* на¬ 
передъ жаловаться. 

ргае-гагііо, ѣ превосходить блескомъ. 
ргаѳ-г&рМив, оф. очень быстрый, 
ргае-гі^ѳвоо, #иі, — 8. спереди оцѣ¬ 
пенѣть, окоченѣть. 

ргаѳгіріо, гТрпі, геріит, 8. [гаріо] пе¬ 
рехватить, похитить, отнять, аіідпід 
аііспі, у кого что-л., лишить кого че¬ 
го: р. аііспі сіЬиш, а пи а, Іапбеш; р. 
аіщпій Геаііоаиопе, преждевременно 
пользоваться чѣжъ-л. 

ргае-гб<іо, гові, говшп, 8. спереди об¬ 
грызать, отгрызать. 

ргае-говаіітгш, оф. [ргаего^о] напе¬ 
редъ спрошенный (Ьегт. і.) сепіогіа 
р. ігіЬпв р., центурія или триба, по¬ 
лучившая по жребію право подавать 
голосъ прежде всѣхъ; опт. еиЪеі. 
ргаего^аііта, ае, /. а) результатъ по¬ 
дачи голосовъ 1-ой центуріи, геГегге 
ргаего^аііташ, объявить — ; Ь) пред¬ 
варительное избраніе, игЬапа сошіііа 
8б4иппіиг ргаего^аіітат сотіііотт 
тіШагіпт; с) добрый знакъ, пред¬ 
знаменованіе, предвѣстникъ, вирріі- 
саііо еві р. ігіитрЬі. 

ргаѳ-гд^о, 1. напередъ спрашивать, 
ргае-гшпро, гЯрі, гпріпт, 8. спереди 

обрывать, отрывать, 
ргае-гиріе, айѵ. [ргаегпріив] круто, 
отрывисто. 

ргаѳгирШв, рагіср. и. ргаегпшро; 2) 
оф. крутой, стремнистый; ЫЬві. -Іа, 
огиш, п. крутизны, 

ргавй, ае<1ів, т. порука, поручитель, 
ргаѳв&ѳрѳв, см. ргаѳверѳв. 
ргае-ваеріо, см. ргаеверіо. 
ргае-вВДо, 4. 1) предчувствовать, 
предугадывать; 2) предзнаменовы¬ 
вать, предвѣщать. 

ргаева^Шо, бшв, /. [ргаеза^іо] пред¬ 
чувствованіе, предугадываніе, 

рг&ѳв&віит, іі, п. [ргаева$іо] 1) пред¬ 
чувствіе; 2) предзнаменованіе, 

рг&е-в&зшц оф. 1) предчувствующій; 
2) предвѣщающій. 

ргаѳ-воівоо, Ігі, Пит, 8. напередъ 
узнавать. 

ргаѳеоІцв, оф. [всіо] напередъ знаю¬ 
щій. 

ргае-вогГЬо, іраі, ірішп, 8. 1) впереди 
написать, потев; 2) прописывать, 
ігор. а) предписывать, напередъ объ¬ 
являть, опредѣлять, аііспі иі (пе) ііа- 
сіаі — ; р. йпет геі аіісиі; Ь) на¬ 
чертать, представлять, Гогташ ІпШгі 
ргіпсіряііів; с) приводить въ оправда¬ 
ніе, аіідиіб. 

ргаевогірйо, оаів, /. [ргаѳвсгіЬо] 1) 
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надпись, 1е#ів, вепаіив сопзиі- 
іі; 2) предписаніе; предназначеніе, 
опредѣленіе, паіигае; 3) предлогъ, 
р. Ьопввіа, благовидный п. 

ргаѳвогірішп, і, п. [ргаеасгіЬо] пред¬ 
писаніе. 

ргаѳ-веоо, спі, сішп, 1. спереди обрѣ¬ 
зывать; ргоѵегЪ. а<1 ап&ает ргаеаесішп 
= весьма тщательно, точнёхоньхо. 

ргаедепа, Іів, оф. [ргае-вшп] ^при¬ 
сутствующій, те ргаевепіе, при инѣ; 
ргаеаеда іесшп е^і (= лично); ігор. 
респніа р., наличныя д.; аштов р., 
присутствіе духа; Ъ) настоящій, тепе¬ 
решній, геа, регйцрит, ішіісіит; іп 
ргаезепіі (Іетроге) въ настоящее вре¬ 
мя, теперь; іп ргаевепа (Іетрия) и іп 
ргаезепііа (іешрога> теперь*то, на 
первый случай імм тотчасъ, орров. 
іп йііигшп; с) немедленный, роепа, 
<1і1і&епІі& сошшііа, сіесгеіит; б) неме¬ 
дленно дѣйствующій, дѣйствитель¬ 
ный, гетебішп, аохіііот; отт. = по¬ 
могающій, милостивый, (Іепа, беа; 
роёі. = могущій, въ состояніи неме¬ 
дленно — : біѵа ргаевепв іоііеге; е) 
очевидный, явный, іішбіае; іат гее 
ргаезепііог егаі; 2) въ ял. юрид. іп ге 
ргаевепіі = на мѣстѣ (гдѣ что про¬ 
исходитъ иля случилось) гет соп#о- 
всеге; тепіге іп гет ргаевепіет — на 
мѣсто происшествія или гдѣ находит¬ 
ся предметъ, подлежащій спору, 

ргаееепяіо, Зпів,/. [ргаезепііо] пред¬ 
чувствіе. 

ргаевѳпііа, ае,/. [ргаевепв] 1) присут¬ 
ствіе, аііссуш»; ігор. рг. апіші, присут¬ 
ствіе духа; отт. іп рг&евепііагат « 
ітргаевепііагит {ем. іп рг. геглт?) 
при такомъ положеніи дѣла, при та¬ 
кихъ обстоятельствахъ; 2) роёі. дѣй¬ 
ствительность, сила, тегі. 

ргае-вепііо, паі, пвшп, 4. предчувство¬ 
вать, предугадывать, 

ргаѳвепіо, 1. представлять, 
рг&е-вѳрѳн, -рів, іа, ѵ -ріа, ае,/. чаще 
рг&еаёре, -І8 и -ріит, іі, (обыкн. ріиг.) 
1) мѣсто огороженное, стойло, хлѣвъ; 
Ь) = домъ (презрительно); 2) ясли; 
ігор. (Ног.) столъ. 

ргае-вѳріо, аераі, аерішп, 4. огоражи¬ 
вать. 

ргаѳвёгЫт, айѵ. [ргае-аего] особливо, 
въ особенности. 

рг&евеа, Ібі8, т. [ргаевібео] 1) имѣю¬ 
щій начальство или надзоръ, ЪеШ, 
рготіпсіае; 2) охранитель, защитникъ, 
геіриЫісае. 

ргеевЫео, вёбі, веввшп, 2. [ргае-вебео] 
сидѣть впереди, предсѣдать, отт. = 
а) имѣть главное начальство или іл. 
надзоръ, начальствовать, р. геЬиа иг- 

Ъапіз, Іабів, сіааді; іп Рісепо ргаевібе- 
Ъаі; (Тас.) р. ехегсііит; Ь) охранять, 
защищать, игЬі; (Тас.) р. Оаіііат. 

ргаѳвісііагіив, адл>. [ргаевібіит] оборо¬ 
нительный, охранительный, 

ргаѳвісііит, іі, п. [ргаевібео] 1) защи¬ 
та, помощь, еаае ргаевібіо = защи¬ 
щать; Гегге аііспі р., подать кому по¬ 
мощь; Ь) помощь, пособіе, средство, 
дпаегеге віЬі ргаевібіа, искать — ; р. 
аб уііаш Ьеагат; 2) въ яз. вовнн. при¬ 
крытіе, защита, оборона — стража, 
караулъ, сіаааів р. отЬіз; ргаевібіа аа 
гіраа бівроаегѳ; ргаеаі(ііит ітропеге 
пгЬі, поставить въ г. гарнизонъ; 6) = 
военныя силы, войско, Ііаііа Іепеіог 
ргаеаісііів; с) постъ, укрѣпленное мѣ¬ 
сто, укрѣпленіе, лагерь, 1е&іо р. осел* 
раѵіі; бе ргаевібіо бесебѳге; р. ехри- 
#паге, геіішцісге, сотпшпіге. 

рг&б-ві&піПоо, 1. предуказывать, 
предзнаменовать. 

ргаезівпін, е, аф*. [аі^аат] презамѣ¬ 
чательны Й, ОТЛИЧНЫЙ, 

ргае-вбпо, паі, піішп, 1. напередъ зву¬ 
чать. 

ргаѳаіаЪіІів, е, оф\ = ргаеаі&пв, 2. 
ргаѳвіапв, рагіер. и. ргаевіо; 2) обо. 
превосходный, отличный. 

ргаевЪапѣіа, ае,/. [рг&еаіапв] превос¬ 
ходство, отличіе. 

ргае-віѳгпо, 3. напередъ приготовлять, 
ргаѳвіев, Іііа, сошт. [ргае-аіо] роёі. 

— ргаеаеа. 
ргаевіівіаѳ, 5гшп,/. [ргаев*гт$о] при¬ 
зраки, обманъ, мороченіе; р. ѵегЬо- 
гат, наборъ пустыхъ словъ. 

ргаеаіЦі&Іог, бгіа, т. и -Ігіх, Ісів, /. 
[ргаеаіі&іае] Фокусникъ, обманщикъ, 
-нвца. 

ргаѳвЪШю, аі, йіат, 3. [ѳіаіао] пред¬ 
назначать. 

Ь рг&е-ніо, віііі, віаіпт, 1. 1) іпіг. 
стоять впереди, ігор. а) быть лучше, 
отличаться, іпіег аіічиоа, р. ге аіщпа; 
ітрегв. ргаевіаі, лучше, ргаевШ тоті 
<}иат ѵіѵеге; тиію ргаевШ, гораздо 
лучше; Ь) стоять выше, превосхо¬ 
дить (ігств. еі іпіг.) р. аііспі и (рѣдко) 
аііяпет ге аіідиа; Ьото р. Ьезііів; р. 
аіідпет ѵігіпіе; 2) ігапв. (стоять за=) 
отвѣчать, ручаться за — , р. аіідиет, 
р. аІЦиіб Гиіигит евве; р. аіциіб, от¬ 
вѣчать за что, брать на себя: р. баш- 
пит, соірат, регіеиішп; 3) пред-до¬ 
ставлять, тоіиріаіеш аіісиі, р. шіПе 
тіШев; р. віірепбіит, выдать жало¬ 
ванье; (Тас.) р. Іег#а Ьовіі = бѣжать; 
4) оказывать, являть, аіісаі Ьопогет; 
Ьепеѵоіепііат; р. ве Гогіет; рг&евіа Іѳ 
еит (такимъ); р. гешрпЫісат ваігат, 
сохранить, спасти госуд.; отт. ргае- 
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аіаге = сохранять, р. ророішп; р. аіі- 
^^ет бпіЬов сегііз, удерживать въ 
извѣстныхъ предѣлахъ; 5) соблюдать, 
наблюдать, расеш, ^ов Ьозріііі; р. еа 
фиае ргаезсгіріа впні; р. вііѳпііит, 
хранить молчаніе; р. та пив, испол¬ 

нять — ; р. йбет, рготіавит, сдер¬ 
жать слово, обѣщаніе. 

2. ргаеві*), адл. [ргае-яііиз] тутъ, подъ 
рукою, въ готовности, р. евве аіісоі, 
— у кого; ігор. р. евве аіісиі = слу¬ 
жить, помогать кому, 

ргаееіоіог, 1. Дероп. ожидать, поджи¬ 
дать. 

ргаѳ-аігііідо» вігіпхі, вігісішп, 8. 1) 
стягивать, связывать, аііцоіб ге аіі- 
диа; 2) притуплять, асіет іеггі; ігор. 
р. асіет оспіогпт, асіет тепіів, оси- 
108 (ослѣплять). 

ргаѳ-ейгио» хі, сішв, 8. 1) напередъ 
приготовить, пріобрѣсти, аііцпіб, й- 
бет; 2) застроить, заградить, абіішп. 

ргаевиі, ЙИз, т. [ргае-ваііо] прыгаю¬ 
щій, танцующій впереди; особа, іегт. 
і. главный изъ двѣнадцати жрецовъ 
Марса (Заііопш). 

ргаевиііаіог, бгів, и ргаеаиііог, бгів, 
ж. = ргаевиі. 

ргаѳеиііо, 1* [ргае-ваііо] прыгать, тан - 
цовать впереди. 

ргаѳ-ишп, ші, евве, 1) быть впереди, 
быть первымъ, главнымъ, геі аіісні, 
въ чемъ-л.; Ь) быть начальникомъ, 
начальствовать, р. ехегсііпі; циі іп 
Вгпііііз ргаеяипі; 2) роёі.=*защищать, 
Іагев ргаеег&пі тоепіЪпя. 

ргае-ашпо, трві, тріит, 8. 1) брать 
впередъ, ігор. предвкушать, з&ибішп, 
Іогіипат ргіпсіраіия; 2) напередъ 
представлять себѣ, ?оіиг&, аііциіб со- 
вііаііопе; оріоіо ргаезигоріа, предав- 
нятая мысль, предубѣжденіе; аііцаіб 
ргаевптріит ЬаЬеге; предполагать 
что*л.; б) предугадывать, предвидѣть, 
іогіапат пігіияцпе, #гаѵет тіІШат. 

ргаеаитрііо, Зпія, /. [ргаевито] 1) 
предвкушеніе; Ь) предположеніе, ожи¬ 
даніе; 2) въ ритор, предупрежденіе, 
предварительное устраненіе возраже¬ 
ній. 

ргае-гао, впі, яНіаш, 8. спереди об¬ 
шить, выложить, аііцшб ге аііциа. 

ргаѳ-і^яо, іехі, іесіпт, 8. спереди по¬ 
крывать; ігор охранять, 

ргае-іѳтріо, 1. = ргаеіепіо, 1. 
ргав-іеп<Іо, бі, іпт, 3. 1) протягивать, 
простирать передъ (геі аіісиі) чѣмъ- 
л.; р. аІіциіб оспііз, держать что пе¬ 
редъ гл.; р. верет ве$еіі = огоро¬ 
дить — ; р. івгтопет бесгеіо, пред¬ 
послать — ; ігор. а) р. аіщиіб геі аіі- 
соі, прикрывать — стараться оправ¬ 

дать что чѣмъ-л., приводить что въ 
извиненіе: р. аііфпіб вебіііопі; ргае- 
іепбіа потоп Ъотіпія босііаяіті тогі- 
Ьоа іиів; р. і^погапіі&т; Ь) роН.=на- 
мѣкать, обѣщать, р. сощаря іаебаа 
= р. сощи^пш; 2) (о мѣстности, 
реи».) ргаеіепбі, простираться, лежать, 
находиться предъ, Ілшіапіа ргаеіеп- 
бііиг В&еіісае. 

ргаѳ-іѳпіо, I. напередъ пробовать, ис¬ 
пытывать. 

ргае-іешхів, е, аф. прѳтоякій. 
ргае-ібрео, 2. напередъ, прежде быть 
теплымъ. 

ргаеіег» 1* ргаер. с. асе. 1) мимо, р. 
саяіга іге; ігор. а) кромѣ, пето р. те; 
Ь) противъ, р. врет, сопяиеіпаіпет; 
р. тобпт, сверхъ мѣры; р. ееіегоя 
агібі (болѣе); 2) мимо = предъ, вдоль, 
р. тоепіа ві^па сопаресіа випЦ* р. 
огат; П. аДю. кромѣ, исключая, от- 
піЬпа Ііспіі ргаеіег гегшп сарііаіішп 
батпаіів, всѣмъ, за исключеніемъ 
тѣхъ, которые были осуждены аа —. 

ргасіег-адо, ё#і, асіит, 8. мимо про¬ 
гонять. 

ргаеіег-сійоо, хі, сіит, 8. мимо про¬ 
водить. 

рг&ѳіег-ѳа, сик. кромѣ того; ииоьда = 
далѣе, потомъ. 

ргаеіег-ѳо, Іѵі (іі), іішп, 4. 1) прохо¬ 
дить мимо, аііцпет; ргаеіегіепв бі- 
хіі, сказалъ мимоходомъ; іетрпа ргае¬ 
іегіі, в. проходить, отт. іетрпа ргае- 
іегііит, прошедшее в , ргаеіегііа, 
бгит, и. прошедшее; Ь) р. аіщпет 
сигни, опередить кого; ігор. р. аіі- 
цпет, превосходитъ кого; с) Ъос те 
ргаеіегіі = это мнѣ неизвѣстно; поп 
те ргаеіегіі = я очень хорошо внаю; 
2) = оставлять безъ вниманія; р. 
аіщпіб вііепііо, умолчать о чемъ, р. 
сдебет аіісоі пз; Ь) обходить, бдепоя; 
РЬШрроя еі Магсеііпа ргаеіегеппіиг, 
ничего не получаютъ, 

ргаѳіег-еаиііо, 1. мимо ѣхать, про¬ 
ѣхать верхомъ. 

ргаѳіѳг-гёгог» Іаіпв а., Геггі, прохо¬ 
дить, ѣхать, спѣшить мимо. 

ргаѳіѳг-Яио,-8. мимо протекать; 
ігор. проходить, исчезать. 

ргаеіег-вгёбИог, згеввпв в., 8. Дероп. 
Г^габіог] проходить мимо, 

ргаѳіегііив, см. ргаеіегѳо. 
ргаеіѳг-іаЪог, Іарвив в., 8. Дероп. ми¬ 
мо проскользать, протекать, 

ргаеіег-тіяаіо, бпів, /. [ргаеіегтіііо] 
пропускъ, опущеніе, 

ргаеіѳг-тіійо, тіві, тіавпт, 8. про¬ 
пускать, аііциет, тегЬат, іетрпа; р. 
оссааіопет, упустить случай; р. Іо- 
сот = оставить м. безъ вниманія; р. 
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оЙзсішп, не исполнять обязанности; 
р. аееіов, не совершить пр. 

рг&еіаг-паті&о, 1. хиыть мимо, 
ргяегег-фиат, аЛѵ. кролѣ; піЪіІ р. =8 

только, р. 8І, развѣ только когда, 
ргдеіегтеоііо, бпіа, /. [ргаеіегтеЬог] 
проѣздъ МИЛО. 

ргаеІег-ѵёЬог, тесіиа в., 8. Лерон. 1) 
ѣхать мнлО) проѣзжать, ргаеіегте- 
Ъипіиг огЬет; ргаеіегѵеЬехш шаиіат; 
2) = идти лило, часто ігор. р. аіі- 
Япіб вііевііо, умолчать о челъ; р. воо- 
риіов = преодолѣть трудности, 

ргтеіег-ѵоіо, 1. лило летать, пролетать, 
ргае-іехо, хпі, хіпт, 8. 1) спереди 
прнткагъ; іода [рогрпгѣ] ргаеіехіа и 
ёиЬві. ргаеіехіа, ае, /. тога, спереди 
обшитая пурпуромъ, которую носи¬ 
ли высшія должностныя лица и дѣти 
до 17 лѣтъ; отт. ргаеіехіа, ае, /. (Га- 
Ъпіа) піеса, въ которой дѣйствующія 
лица являются въ іода ргаеіехіа, 
обикн. трагедія; 2) г спереди, впе¬ 
реди ставить, выставлять, потіпа; р. 
аіщпіб ге аіщпа, спереди обложить, 
окружить что чѣмъ наііопев КЬе- 
по ргаеіехппіпг = живетъ за Р.; р. 
сагтеп ргітів Іііегів вепіепііае = по¬ 
ставить въ началѣ каждаго стиха 
букву извѣстнаго слова (такъ что 
яачадьн. буквы стиховъ составляютъ 
извѣсти, слова, изреченіе); іешріпт 
ргаеіехіпт потіпе Аид., храмъ съ 
надписью, украшенный —; бопшв 
ргаеіехіа Іапгп, долъ, Передъ кото¬ 
рымъ лавровое д; 4) закрывать, рир- 
рев ргаеіехопі Іііога; р. прав агип- 
біпе, ігор. а) прикрывать, спірат; Ъ) 
приводить въ оправданіе, сапват, си- 
рі<1ііаіет, ігіитрЪі. 

ргаеіехіа, ае,/. см. ргаеіехо. 
рга еіехіаіив, аЛд. носящій іодат ргае- 

іехіаш; см. ргаеіехо; аеіав ргаеіех- 
іаіа, отроческій возрастъ до 17 л. 

ргаеіехіав, ив, т. и рг&еіехіит, і, п. 
(ргаеіехо) 1) украшеніе, блескъ; 2) 
предлогъ. 

ргаѳ-Нпоіив, оф. [ііпдо] напередъ 
намочен вый. 

ргаеіог, бгів, т. [ргае-ео] 1) началь¬ 
никъ предводитель; 2) преторъ: по¬ 
слѣ консула первое должностное лицо 
въ Рилѣ — съ судебною властью; съ 
490 г. до Р. X. два претора игЬапов 
и регедгіпия; къ послѣднему относи¬ 

лись дѣла в тяжбы тѣхъ, которые не 
имѣли права р. гражданства; впо¬ 
слѣдствіи число преторовъ увеличено 
до 16; Ъ) часто = ргоргаеіог. 

ргаеіогіахшв, аф*. [ргаеіогіаш] прето¬ 
ріанскій, соЬогв; ргаеіогійпі, тѣлохра¬ 
нители, преторіанцы. 

ргаѳібгіав, аф\ [ргаеіог] 1) въ пред¬ 
водителю, полководцу относящійся, 
принадлежащій, соЬогв ргаеіогіа, ко¬ 
горта, окружавшая полководца — тѣ¬ 
лохранители; патів р., адмиральскій 
к.; рогіа р., ворота лагеря р. ближай¬ 
шія къ палаткѣ полководца; ішре- 
гішп р., главное начальство; отт. 
8ыШ. ргаеіогіаш, іі, я. а) палатка 
полководца; Ь) военный совѣтъ, <іі- 
шіііеге р.; с) = ргаеіогіапі: ргаеіео- 
іив ргаеіогіо, начальникъ преторіан¬ 
цевъ; 2) преторскій (си. ргаеіог, 2) 
роіеѳіаа р ; оотіііа р., собраніе для 
избранія претора; ѵіг р., бывшій пре¬ 
торомъ; отт. ргаеіогіаш, іі, я. домъ 
претора или пропретора, намѣстника, 

ргае-іогциѳо, ві, ішп, 2. выворотить, 
свернуть. 

ргаеіага, ае, / [ргаеіог, 2] достоин¬ 
ство или должность претора. 

ргаѳ-шпЪго, 1. затѣнять, помрачать, 
ргае-йго, ивві, иаіот, 8. спереди при¬ 
жигать, обжигать. 

рг&ѳ-ѵ&іео, иі,— 2. 1) быть весьма 
сильнымъ, ге аіщиа. 2) быть сильнѣе, 
имѣть перевѣсъ, преобладать. 

рг&е-ѵаІІйии, оф*. весьма сильный; 
пресильный, пгЬв, ^итепіа; тіііа р., 
вкоренившіеся пороки; іегга р. пре¬ 
тучная почва. 

ргае-т&ІІо, 1. спереди обносить око¬ 
пами, валомъ. 

ргаѳт&гіоаІІо, бпіа, /. [ргаетагісог] 
двоедушіе, лицемѣріе, вѣроломство, 
особ л. въ судебномъ дѣлѣ: тайное со¬ 
дѣйствіе противной сторонѣ, 

ргаѳѵагісаіог, огіа, т. двоедушный, 
лицемѣръ, особл. въ судебномъ дѣлѣ: 
втайнѣ благопріятствующій протнв- 
вой сторонѣ, тайный пособникъ, 

ргаѳѵагіоог, Ь Лерон, [ргае-тагісог] 
дѣйствовать непрямо, лицемѣрить, 
кривить душею; особл. въ судебномъ 
дѣлѣ: втайнѣ благопрілствовать, со¬ 
дѣйствовать, ассиваіогі. 

ргее-тёЬог, ѵесіив а., 8. 1) ѣхать впе¬ 
реди, впередъ, еяш>, сштп; ігор. ле¬ 
тѣть впереди; 2) (Тас.) мимо Ѣхать; 
ігор. КЬелиа ргаеѵеЬііиг Оегшапіаш, 
протек, на границѣ Германіи, 

ргаѳ-тѳіох, бсіа, ад$. весьма скорый, 
быстрый. 

ргаѳ-ѵёпіо, ѵЗпі, тепішп, 4. преду¬ 
преждать, опереживать. 

ргае-ѵѳгго,-8. напередъ выме¬ 
тать, вычищать. 

рг&ѳ-ѵѳгіо, іі, ваш, 8. и Лерон, ргае- 
ѵегіог, ѵегвов в., 3. 1) опереживать, 
перегонять, ѵепіов сигви решил; ігор. 
а) превосходить, дает поп ргаетег- 
іегіш; Ь) предупреждать, аіщиій ге 
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аИдиа; ргаетѳгіипі те Гаіа; р. пяшп 
геі аіісщив, сдѣлать что излишнимъ, 

безполезнымъ; 2) напередъ обратить¬ 
ся, аіідиіб, къ чему-либо, прежде 
всего обратить вниманіе на что-л., 
іііші ргаеѵегіатпг; Ь) напередъ пре¬ 
имущественно заботиться, геі аіісиі, 
о чемъ; р. аНдпісі геі аіісиі, предпо¬ 
читать что чему; дпо<1 Ъпіс аегтопі 
ргаетегіеп<1ит риіая. 

ргаѳ-ті&ѳо, ІДі, Іяит, 2. предвидѣть. 
рг&Ѳ-ѵШо» 1* напередъ портить, зара¬ 
жать. 

ргаѳѵіиѳ, оф. [ѵіа] впередъ идущій, 
предшествующій, 

ргае-ѵоіо, І летѣть впереди, 
ргаѳ-ѵогіо, 8. = ргаетегіо, 3. 
рга^тайосиц аф. дѣловой, свѣдущій, 

Ьотіпев. 
рг&пйѳо, пШ, пвпт, 2. завтракать, за¬ 
кусывать; ргапвив — позавтракавшій, 
покушавшій. 

ргапсІІшп, іі, п. завтракъ, закуска. 
РгавІі, бгпт, т. племя въ Индіи, 
ргаіепвісц е, оф. [ргаішп] луговой. 
ргаШшп, і, п. [детіп. отъ ргаіат] лу¬ 
жокъ. 

ргаіат, і, п. 1) лугъ; роН. ргаіа Кер- 
іипіа = море; 2) роН. луговая трава, 

ргатв, офь [ргатив] криво; ігор. дур¬ 
но. 

ргаѵіі&в, Нія, /. [ргаѵпя] крввость — 
неправильность, безобразіе, шетЪго- 
пш; ігор. а) неловкость, невсхус- 
ство, сопвпіпт; Ъ) негодность, испор¬ 
ченность, Ьотіпів, апіті. 

ргаѵив, оф. кривой, неправильный, 
безобразный, тетЪга; ігор. а) нелов¬ 
кій, неумѣстный, сегіашеп сшп ооі- 
)е$а; Ь) дурной, испорченный, ш&е- 
піаш; отт. *иЪві. ргатіип, і, ». кри¬ 
визна, ігор. дурное. 

РгахІІѳІѳв, ів, т. знаменитый греч. 
скульпторъ; отт. -іе1іп8, оф. 

ргѳоагіо, асіѵ. [ргесагіпя] 1) просьба¬ 
ми, по просьбѣ, изъ хилости; 2) по- 
мнлости другихъ — временно, 

ргѳсагіав, аф. [ргесев] 1) выпрошен¬ 
ный, данный по милости; 2) льгот¬ 
ный — временный, невѣрный, нена¬ 
дежный. 

ргѳоаііо, опія, /. [ргесог] моленіе, мо¬ 
литва. 

ргѳоѳѳ, сот,/. 1) просьба, мольба, от- 
піЪоа ргесіЬоя ого, умоляю; Ъ) молит¬ 
вы, моленіе, еогит рг. еі тоіа; роН. 
(іігзі ргесев Гипбѳгѳ, проклинать. ИВ. 
8%пд. встрѣч. йоЛ. ргесі и аЫ. ргѳсе. 

ргѳоіаѳ, агат, /. родъ винограда, 
ргѳоішп, іі, ». = ргеіішп. 
ргѳоог, ІІ йероп. просить, молить, аіі- 
дпМ аЪ аНдпо, аіідпеш пі —; р. аіі- 

даіб аіісиі, желать кому чего-л^ таіе 
р. аіісиі, прнклинать кого. 

ргѳЬѳшІо, пДі, пват, 8. 1) взять, схва¬ 
тить, аіідпеш, беіігаш аіісфоя; роН. 
р. аіідпет спгвп, догнать кого; р. отав 
Ііаііае, пристать къ берегу Италіи, 
2) р. аіідиега, = приняться за кого; 
пощѣпить кого. 

ргѳЬепвІо, бпів, /. [ргвЬепбо] взятіе, 
схватываніе; ігор. подъемная маши¬ 
на, вбротъ. 

ргѳЬѳпво, 1. брать, схватывать, гаа- 
пші аіісфия; р. аіідпеш, взять кого 
аа руку, пожимать кому руку (особа, 
о тѣхъ, которые домогались должно¬ 
сти): р. атісов, Ьотіпев, опт. ргеЬеп- 
ваге = просить, приласкаться, домо¬ 
гаться должности. 

Ргѳііив Іаоия, см. Ргіііпв Іаоиа. 
ргѳішп, і, п. [ргето] давильня, вино¬ 

градные ТИСКИ. 

ргѳто, ргевві, ргевяпт, 3. 1) давить; р. 
апдиет (ре<1е) наступить на з.; р. Деп- 
1е, оге, кусать, жевать; р. ѵевіі$іж 
аіісфпв, идти по чьимъ слѣдамъ; р. 
веДШа, іоглт, Ьптпт, іег&ат едпі 
= сидѣть млн лежать на — ; р. аіі- 
дает ітрегіо (ДШопе) господство¬ 
вать; Ь) обременять, отягощать, ргея- 
еле тадоо опеге; р. патет тегсе, на¬ 
гружать —; сагіпа (= патіа) ргеяяа; 
с) тѣснить, притѣснять, преслѣдовать, 
не давать покоя, мучить, р. аіідпеш 
тегЪо, р. гешп; иесеваііаа, аегптпае 
гетиоі аіідпет; ргеті аЬ аіідпо; р. 
ояіея, сильно наступать, напирать на 

н.; аеге аііепо ргетіЩг, долги угне¬ 
таютъ его; р. сегтшп іп геіі&, загнать 
оленя въ тевета; ф напирать; настаи¬ 
вать, не отступать, продолжать, р. аг- 
$шпеп1шп, ѵегЪит, ргорояііит; 2) = 
придавливать, опускать, р. сштлш, 
ѣхать низко; апіаепт (занавѣсъ) рге- 
тііпг; ігор. а) унижать, уничижать, 
презирать, впрегіогея, Гатат аііс^'од, 
Ьптапа отпіа; 6) повалить, поразить, 
р. Ігея Гатпіоя, р&псов; 3) = вдавли¬ 
вать, тотегет, Депіеа; р. гет поій = 
отмѣтить —; отт. роН. р. ѵіг&п1іа 
рег а&гов, сажать; сатеа ргеяяа, аі- 
твоя ргеяяпя, глубокій —; 4) жать, 
сжимать, р. Гапсея, р. соііпт аіістуи* 
Іадиео, душить кого; р. аіідпеш аД 
ресіпа, прижать —; р. ЬаЪепая, затя¬ 
нуть повода; ігор. а) совращать, доле 
(Ыаіапіпг а поЬія, 2епо яіс ргетеЬаі; 
Ь) прекращать, останавливать, спг- 
яшп; р. теяіі$іа, остановиться; р. тл¬ 
еет, молчать, р. ѵосеш аіісщпя, за¬ 
ставить кого молчать, р. вап^пшеш, 
унимать кровь; 5) роН. = закрывать, 
оспіоя; ГгопДе ргетіі егівет; р. аіі- 
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цпісі іенѣ, р. ома, зарыть въ а.; р. аіі- 
Ятіі(і оге, умолчать о чемъ. См, ргеввив. 

ргехиіо а ргеЬешіо. 
ргепва&о, Зпів, /. [ргепвоі домога¬ 

тельство должности, ем. ргепепво. 
ргепао = ргеѣепво. 
ртаме, адѵ. [ргеввив] 1) сжато, кратко, 
^иі, Шсеге; 2) точно, опредѣленно, 
ргеввіив адеге. 

ргеміо, опів, /. [ргето] 1) давленіе; 
2) сонет, іепн. і. подставка, подъем¬ 
ный кланъ. 

ргевво, 1. [ргето] давить, жать; роёі. 
р. пЪега = доать. 

1. ргеввив, ратіср. %л. ргето; 2) оф. 
сжатый; ргевво ре<1е (#га<1и) іпсе- 
<іеге, нога-за-ногу «ми сомкнутымъ 
строемъ; Ъ) сжатый, краткій, про¬ 
стой, огаііо, вШив; с) точный, опре¬ 
дѣленный, огаііо; ф пониженный, 
умѣренный, пнніі, ток. 

2» ргѳавшц пв, т. [ргето] 1) давленіе, 
2) сжатіе. 

ргеШдо, адю. [ргеіювив] драгоцѣнно, 
веяколѣпно. 

ргегіовив, оф. [ргеіішп] 1) драгоцѣн¬ 
ный, дорогой, великолѣпный, ециив, 
гее; 2) роёі. « нежалѣющіЙ денегъ, 
етріог. 

ртаНшп, іі, п. 1) цѣна, цѣнность, 
стоимость, р. ЬаЬеге или севе іп рге- 
ііо, быть въ цѣнѣ; та#ш (рагѵі) рге- 
Ф еаве, дорого (дешево) стоить; рге- 
ѣіа ]&еепі, цѣны нваки; 2) плата, день¬ 
ги особл. аЫ. ргеііо, за деньги; та- 
#по р., рагѵо р. дорого, дешево; 8) на¬ 
града, вовмездіе, ЪаЪев р., р. гесіе еі 
регрегат Іаеіі; ргеііо атсеге, награ¬ 
дить; орегаѳ ргеіішп оеі ѵ Гасеге 
орегае р., см. орега. 

ртах, есів, см. ргѳоѳв. 
РгІѢтив, і, ж. царь троянскій, отецъ 
Гектора; опт. Ргіатѳіив, оф • Ъов- 
рев Рг. = Рагів; Ргівтёів, шів, /. 
дочь П. гг Саввапсіга; Ргіатісіѳе, ае, 
т. сынъ П. 

РгіѢриа, і, ж. сынъ Вакха, богъ плодо¬ 
родія. 

ргігіѳт, адю. передъ тѣмъ, давно. 
ргісШшив, оф. [ргідіе] прошлоднев¬ 
ный, вчерашній. 

ргісііе, адю, [ргіог-біев] за день, нака¬ 
нунѣ. 

Ргібпе, ев, /. городъ въ Іовін. 
РгШив Іаоив, небольшое оееро въ 
Этрурім. 

ргітае ѵи в, оф. [ргішпя-аеѵтші] очень 
молодой. 

ргіташш, оф. [ргітив] къ первому 
легіону принадлежащій, 

ргітагіив, оф. [ргітив] первѣйшій, 
знатнѣйшій — превосходный. 

ргітівбпішц оф*. [ргітив-&1#по] пер¬ 
воначальный. 

ргітірііагів, ів, ж. ѵ Іігіов, іі, т. ^ 
ргітірііив. 

ргітірііив, і, ж. см. рііив. 
ргітіііаѳ, Ігит, /. [ргітив] первин¬ 
ки — первые плоды, начатки, 

ргітііии, адѵ. [ргітив] впервые, 
ргіто, адю. [ргітив] вначалѣ, снача¬ 

ла, сперва. 
ргітогсііщп, іі, «. [ргітив-огсііог] пер¬ 

вое начало, происхожденіе, 
ргітбгів, е, оф. [ргітив] 1) первый, 
передній, (Іепіев; ргітогіЬоя ІаЬгів аі- 
ііп^егѳ аіідоіб (ігор.) = слегка, по¬ 
верхностно ознакомиться съ чѣмъ; 
2) первый, передовой, знатнѣйшій, 
Ьотіпев р. 

ргітит, адю. [ргітив] 1) въ первый 
разъ, Ыхііе; 2) во-первыхъ, сперва, 
ргітит — беішіе, ровіеа віс.; 8) циат 
ргітит, какъ можно скорѣе; иі (иЬі, 
цишп) р., какъ только, лишь только, 

ргітив, оф. [см. ргіог, сотр.] пер¬ 
вый, р. Шее, ргішае Іііегае; ргіто 
циодие іетроге, при первомъ случаѣ, 
какъ можно скорѣе; часто ргітив = 
ргіта рагв: ргіто теиве, въ началѣ 
мѣсяца; ргіта посіе, съ наступле¬ 
ніемъ ночи; ргіто ішпиііа, въ нача¬ 
лѣ тревоги; ігор. важнѣйшій, знат¬ 
нѣйшій, фипкіесіт ргіті М&авШеп- 
віит, тіг р. е]ив стіаіів. Отт. 1) зиЬші. 
ргітит, і, п. первое, начало; іп ргі¬ 
то, вначалѣ, сперва; а. ргіто, снача¬ 
ла; 2) ргітае, агипц /.=гргітае рагіев: 
а) главная роль, ргітае а#егѳ, играть 
гл. р.; Ь) первое мѣсто, преимущество, 
р. баге; р. аиГегге, восторжествовать; 
іп ргітів илы сит ргітів = адю. пре¬ 
имущественно, особливо, весьма, 

ргіпоерв, сіріі, оф. [ргітиа-саріо] 1) 
оф. первый, р. іп ргоеііит іЬаі, ігор. 
важнѣйшій, главный, знатнѣйшій, 
тігі ргіпсірев, часто = зиЬві. ргіпсі- 
рев сітііаіів или іп сігііаіб; ргіпсерв 
вецаіив, старшій изъ сенаторовъ (вся 
котораго было первымъ въ спискѣ 
сенаторовъ); р. ^ѵепіиіів, первый 
по списку всадникъ, (во време¬ 
на имперіи — почетный титулъ сы¬ 
новей императора); 2) вйЬві. ргіпсерв, 
«и. глава, предводитель, виновникъ, 
р. Іе&аііопів, 1е#ів, ргіпсірев соіуига- 
ііопів; Ь) государь, царь — (въ Римѣ) 
императоръ; 8) въ аз. воени. ргіпсірев, 
солдаты, занимавшіе въ строю перво¬ 
начально первое мѣсто, впослѣдствіи 
второе, между Ъавіаіі ѵ ігіагіі; опт. 
ргіпсерв=а) (вс. огбо)=ргіпсірев; ві$- 
пшп ргіті ргіпсірів, т. е. первой роты 
ргшсіриш; Ь) = сепіигіо ргідсіриш. 
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ргіпоіраіів, е, оф*. [ргіпсерв] 1) пер¬ 
вый, главнѣйшій, важнѣйшій, сапва, 
циаевііо; 2) принадлежащій, относя¬ 
щійся къ сборному мѣсту въ римск. 
лагерѣ (см. ргіпсірішп, 2. Ь) рогіае 
ргіпсіраіѳв, вор. ближайшія къ этому 
мѣсту (бехіга еі впшіга); 8) Тал. къ 
государю относящійся, император¬ 
скій, аррагаіив. 

ргіпоірагіхв, ив, т. [ргіпсерв] 1) пер¬ 
вое мѣсто, первенство, господство, р. 
іепеге; сопіепбеге бе р.; Ь) (Тас) 
верховная власть, р. аіісиі беіегге 
2) (рѣдко) начало. 

ргіпсірішп, іі, я. [ргіпсерв] 1) начало, 
происхожденіе, пгЬів; Ьос еві р. то- 
ѵедбі, причина дв.; ргіпсіріо, ід ргідсі- 
ріо, вначалѣ; а ргіпсіріо = адл. 
скачала; Раисіа согіа ргіпсіріиш Іиіі 
= ргаего^аііѵа іиіі, первая подавала 
голоса; роёі. Огаесіа р. тогів Гиіі (= 
виновница); Ь)рЫг. начала, первыя 
основанія, элементы; 2) въ яз. военн. 
ргіпсіріа = а) первый рядъ, п. строй, 
циі рові ргіпсіріа рп^даЬадЦ Ь) глав¬ 
ное мѣсто, сборное мѣсто въ рнмск. 
лагерѣ (вдѣсь бьин палатки полко¬ 
водца и легатовъ) ід ѵевігів сазіго- 
гшп ргіпсіріів. 

ргіог, бгів, сотр. (см. ргіошв, 
вир. 1) первый (ивъ двухъ) цпі ргіог 
оссираѵіі; ргіоге Іооо (бісеге) сперва, 
прежде; р. аевіаа, апппв, предънду- 
щій, прошлый —; ргіогеі ребев, пе¬ 
реднія н.; Біодувіав р , старшій; отт. 
ргіогеа = предки; 2) ігор. стоящій 
выше, болѣе важный, лучшій, пето 
ЬаЬеіпг (считается) ргіог; еа гев еі 
Лііі ргіог. 

ргівоѳ, адл. [ргівсов] по старинному; 
ігор. пряно, запросто, а#еге. 

ргівопе, аф\ древній, старинный. 
ргівШшв, аф\ 1) прежній, бі$пііав, 

ѵігіов; отт. виЪжі. ргівііпат, і, я. 
прежнее положеніе, ід ргівііпат ге- 
•іііиѳге; 2) предъндущіЙ, прошлый, 
біев, дох. 

ріівіія и ргівгіх = рівігів. 
ргіив, адл. [ргіог] прежде, 
ргіия-диат, сощ. прежде нежели, 
ргіѵаііт, адл. [ргіѵаіия] 1) частнымъ 

образомъ, отъ своего имени, для се¬ 
бя, р. аІЦиіб а$еге, р. тапбаге; 2) у 
себя, ргіѵ. ве іепеге = оставаться 
дома. 

ргІѵаІІо, опів, /. [ргіѵо] лишеніе, от¬ 
нятіе; р. боіогів, избавленіе отъ —. 

ргіѵаівд» аф. частный, Ьотідев, аебі- 
йсіа, ѵііа; отт. вйЬві. ргіѵаішп, і, я. 
съ предлогами: ігіЬпіит ех ргіѵаіо 
сопіегге, изъ своего имущества, изъ 
собственныхъ средствъ; ргогіреге ве 

ех ргіѵаіо, изъ своего дома; ід ргіта- 
іо, дома, у себя. 

Ргіуегпиш, і, я. городъ въ Лаціужѣ; 
отт. Ргіѵегпав, оф. и виЬві. -паіев, 
іит, т. жители г. И. 

ргІѵі&па, ае,/. падчерица, 
ргіѵівпив, і, т. пасынокъ, 
ргітііѳвіит, іі, я. [ргіѵивіех] законъ, 

постановленіе, относящ исключитель¬ 
но къ одному, извѣстному лицу, 

ргіѵо, 1. 1) лишать, аіідиет ѵііа, вот- 
до, осиііа; 2) = избавлять, аіщоет 
ехіііо, боіогѳ. 

ргіѵив, оф\ 1) отдѣльный, отдѣльно 
взятый, каждый порознь, біеа ргіѵі; 
иі Іарібев ргіѵоя іеггепі = 
до камню; 2) особенный, собствен¬ 
ный, циеш бисіі ргіта ігігеті*. 

рго и ргоЬ, іяіегу. о/ 
рго, ргаер. с. аЫ, і) предъ, р. савігів, 

р. оррібо; рго сопсіопе, предъ со¬ 
браніемъ, въ собраніи, отт. рго гое- 
ігіа, р. ігіЬшіаІі, р. ви^евіи = на ка¬ 
ѳедрѣ, съ каѳедры, въ собраніи; 6) 
(рѣдко) впереди на, рго іесііа, р. Іііо- 
ге; 2) за, воіѵеге (заплатить) аіщоіб 
рго ге аіі(іиа; Ь) за — вмѣсто, рго 
тегЪо ргоргіо абЬіЬеге аііиб; рго соп- 
виіе, рго ргаеіоге; рго раіге еаве аіі- 
сиі, быть кому вмѣсто отца, отт. 
частот какъ: рго ѵісііа аЬіегнді, Ьа- 
Ьеге аііфіет р. ашісо, ^егеге ее р. сі- 
ѵе; р. сегіо всіге, ваать навѣрное; с) 
за — въ пользу, для, бісеге р. аііцио, 
ридпаге р. раігіа; Ьос доп ееі рго те 
веб сопіга те; 8) сообразно, по, р. ѵі- 
гіЬиа; рго теа рагіе, рго ѵігііі р&гТе, 
по силамъ сколько возможно; р. іет- 
роге = смотря по обстоятельствамъ; 
рго рогііопе, соразмѣрно; рго іиа рги- 
бепііа, сообразно съ твоимъ благораз¬ 
уміемъ; р. ішрегіо, сообразно съ вл., 
вслѣдствіе власти; отт. рго ѳо ас (аі- 
фие, ч иат, яиапіит)=такъ какъ; рго ео 
ас беЬиі; рго ео фиоб = потому что. 

рго&вбгии, і, т. предсѣдательствую¬ 
щій — первое должностное лице въ 
нѣкотор. городахъ Сициліи, 

рго-ѣѵіа, ае,/. прабабка, 
рго-аѵііия, аф. прадѣдовскій, 
рго-аѵав, і, т. прадѣдъ. 
ргоЬаЫііа, е, аф. [ргоЬо] 1) достой¬ 
ный одобренія, порядочный, хорошій, 
огаіог, тдепіит; 2) на что можно со¬ 
гласиться, вѣроятный, возможный, 
правдоподобный, гев, сощесіпга. 

ргоЬаЫІІіаа, &іів, /. [ргоЬаЪіІіе] прав¬ 
доподобіе, вѣроятность. 

ргоЪаЪііІІбг, адл. [ргоЬаЪіІіе] 1) до¬ 
стойнымъ одобренія образомъ, хоро¬ 
шо, а веге; 2) достойнымъ вѣроятіи 
образомъ, правдоподобно, біоеге. 
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ргоЬ&ііо, опія, /. [ргоЬо] 1) одобреніе; 
2) испытаніе, смотръ, аіЫеіагит, 
бфгіішп. 

ргоЪаіог, бгів, т. одобрітель. 
ргоЪаІив, раііср. и. ргоЬо; 2) аф. 

дѣльный, хорошій, честный, Ьото, 
іетіпа; Ь) милый, дорогой, ргоЬаІів- 
•ілтв аііспі; тілав ргоЪакшп евве аіі- 
соі, не нравиться кому. 

ргоЬе, шіѵ. [ргоЪпв] дѣльно, хорошо. 
ргоЫівв, ЕЙя, /. [ргоЬпв] честность, 
добросовѣстность, благородство. 

ргоЬо, 1.1) одобрять, Ъапс гет отпев 
поп воішп ргоЬапі ве<1 еііат ІаибапЦ 
р. аіідшб (ех) ге аіщиа, одобрять что, 
основываясь на чемъ-л., судить о 
чемъ до — ; роёі'. р. ее, быть доволь¬ 
нымъ собою; 2) сдѣлать что достой¬ 
нымъ одобренія, пріятнымъ или 
очевиднымъ, аіщаіб аііспі; р, ее 
или ргоЬагі аііспі, нравятьоя кому; 
Ь) дѣлать очевиднымъ — доказывать: 
^шІісіЬив ргоЬаЪо Уеггет респпіат 
серівве; ргоЬаі, регіасііе евае. См. 
ргоЬаіпв. 

ргоЬовоів, ібів, /. рыло, хоботъ. 
ргоЪтовѳ, шіѵ. [ргоЬговпв] постыдно, 

позорно. 
ргоЪговие, аф. позорный, мерзкій. 
ргоЪгшп, і, п. 1) постыдный посту¬ 
покъ, позорное дѣло, іпвітаіаге (об¬ 
винить) аіщпеш ргоЬгі; 2) позоръ, 
ерамъ, ргоЪго евае, срамить; ідГегте 
аііспі ргоЬгшп, опозорить кого; 3) по¬ 
ношеніе, ругательство, Іііегае ріепае 
ргоЪгогпш; сіісегб аііспі ргоЬга. 

ргоЬив, аф. порядочный, дѣльный, 
хорошій — честный, благородный, 

ргоодоііав, аіів, /. [ргосах] назойли¬ 
вость, необузданность, дерзость, 

ргооаоііег, шіѵ. [ргосах] дерзко, 
ргооах, ісів, оф. [ргосо] назойливый, 
дерзкій, необузданный, 

рго-оѳсіо, сезаі, севвшп, 8. 1) высту¬ 
пать, выходить, ехіга типіііопеа, бе 
савігів; 2) идти далѣе, впередъ; ігор. 
подвигаться впередъ, успѣвать, орав 
ргосебіі, р. ід рЬіІоворЬіа; (аЪвоІ) 
ргосебіі, удается; Ь) продолжаться, 
ргоеііпт ргосебіі іп тпііпт біеі; с) 
проходить, пЫ ріегопщае посіів рго- 
севвіі; ф доходить, ео (до той степе- 
нн) атепііае ргосеввіі; ео (до того) 
ргосеввіі, аі —. 

ргооѳШц ае, /. буря; ігор. ргосеііае 
сіѵііев, междоусобія; р. есціеЫгіа, стре¬ 
мительная атака конницы, 

ргооеііозав, оф. [ргосеііа] бурный, 
ргооаге, шіѵ. [ргосегов] длинно, въ 
длину. 

ргооёгѳв, ёгшп, т. стоящіе впереди, 
во главѣ, предводители, знатнѣйшіе. 

ргооѳгІіаа, Еііа, /. [ргосегов] длина, 
вышина; высокій, стройный ростъ, 

ргооёгия, оф. длинный — высокій н 
стройный. 

ргооевяіо, бпія, /. [ргосебо] шествіе 
впередъ. 

ргосеввіі*, пв, т. [ргосебо] шествіе 
впередъ; ігор. а) продолженіе, ога- 
ііошв; б) успѣхъ, р. іасеге. 

РгосЪуіа, ае, /. островъ близъ берега 
Кампанія. 

ргооі&о, сМі, — 8. [сабо] ниспадать, 
припадать. 

ргооіпоіив, пв, т. [ем. ргосіп^о] 
острѣй, только аЫ. оіпд. іп ргосіпсіп 
= опоясанный — готовый къ дохо¬ 
ду, къ сраженію: евве, віаге; іевіа- 
шепіош іасеге іп р., — предъ высту¬ 
пленіемъ въ походъ; ігор. имѣть въ 
готовности: ЬаЪѳге аіщоіб іп р. 

рго-ошдо, пхі, псіпт, 8. опоясывать, 
снаряжать; ргосіпсіпв = готовый къ 
бою, готовый сражаться. 

ргооІ&тЗДог, бгів, т. [ргосіато] крн- 
кунъ2 горланъ. 

рго-оіато, Ь провозглашать, кричать. 
Ргооіѳа, ів и і, т. царь спартанскій, 

сынъ Арнстодема. 
ргооііпо, 1. наклонять впередъ; гее 
ргосііпаіа, дѣло, приближающееся къ 
концу, часто = дѣло, которое трудно 
поправить: аб]пѵаге гет ргосііпаіат. 

ргооИѵів, е, рѣдко -ив, офѴ [сііѵив] 
покатый, отлогій, наклонный, рег (ід) 
ргосііте и ргосііте (= оііѵ.) съ горы, 
подъ-гору, внизъ; ігор. а) склонный, 
расположенный, аб тогЬит, аб І&Ьо- 
гет; Ь) легкій, ргосііте Аііі Ватппт 
сарѳге; ргосііте бісіо. 

ргооііѵіі&в, Біів, /. [ргосіітів] отло¬ 
гость, покатость; ігор. склонность, 
расположеніе. 

ргооПтив, аф. см. ргооіітів, 
Ргоопѳ, ев, /. дочь Пандіона, царя 

аѳинскаго; она была замужемъ за 
Тереемъ н превращена въ ласточку, 
ошж. ігор. = ласточка, 

ргосо, 1. и -сот, 1. йсроп. требовать, 
добвв&ться. 

рго-оопвиі, йііа, т. проконсулъ, 
ргооопвиіѣгів, е, оф. проконсульскій, 
ргооопвиіаіив, пв, т. должность, зва- 

віѳ проконсула. 
ргоогавііп&ііо, бпів, /. [ргосгавііпо] 

откладываніе, отсрочиваніе, 
ргоог&зііпо, I. [сгав] откладывать, от¬ 

срочить. 
ргоогѳаііо, бпів, /. [ргосгео] произ- 

рождѳніе. 
ргоегѳЗДог, бгів, т. и -ігіх, Ісія, /. 

[ргосгео] родитель, -ница; виновникъ, 
-ница. 
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рго-сгбо, 1. пронзрожд&ть, произво- 
лить: р. ІіЪегоа, прижить дѣтей. 

Ргоогів, ів и иііз, /. дочь Эрехтея, ца¬ 
ря аѳинскаго, супруга Кеоаха. 

Ргоегивіев, ае, т. разбойникъ въ Ат¬ 
тикѣ, убитый Тезеемъ. 

рго-ойЪо, Ъпі, Ъііит, 1. лежать впе¬ 
реди, лежать растянувшись, 

рго-ошіо, <іі, вош, 8. выковывать, ко¬ 
вать; ігор. обработывать, образо¬ 
вать. 

ргооиі, а&ѵ. 1) далеко, вдали, на нѣ¬ 
которомъ разстоянія, зіаге; р. а саа- 
ігів; р. шагі = р. а тагі; ігор. р. 4п- 
Ъіо, безъ сомнѣнія; р. еггаге, весьма 
ошибаться; 2) = издали, ]асо1агі, ооп- 
зрісеге. 

ргоооіоо, I. [саісо] топтать; ігор. по¬ 
пирать. 

ргоошпЪо, сйЪоі, саЪХішп, 8. [ргосп- 
Ъо] 1) наклоняться впередъ; ігор. (о 
іребцахгь) налегать; 2) чаще = падать, 
іп Гозаахп; ѵоіпегаіоя ргосптЪіІ; р. аа 
ре4ез аіісаі, а4 деппа аііефпя, пасть 
кому въ ноги, повергнуться предъ 
хѣръ; ігор. р. а4 іпіітав оЪіеаІаіюпеа 
(унизиться); б) погибать, пропадать, 
гевриЫіса р.; гее ргосоЬоеге теае. 

ргооиг&ііо, бпіа, /. [ргоспго] 1) попе¬ 
ченіе, завѣдываніе, управленіе (особі. 
по порученію, отъ имени кого-либо) 
геі аіісщиз, ртоѵіпсіае; 2) іегт. і. по¬ 
печеніе объ отвращеніи несчастія, 
очищеніе, умилостивленіе, 

ргоолг&іог, бгіз, т. [ргоспго] 1) навѣ¬ 
дывающій, управляющій, повѣрен¬ 
ный, адеге аіщпіеі рег ргосигаіогет; 
р. гедпі, правитель государства; 2) 
з&вѣдывающій доходами императора, 
въ провинція. 

ргооигаігіх, Ісіа, /. [ргосиго] завѣды- 
в&ющая. 

рго-ойго, 1. 1) имѣть попечете, навѣ¬ 
дывать, управлять (по порученію, отъ 
имени кого-л.) р. педоііа аНсцща, Ье- 
гесіііаіет; б) имѣть попеченіе, забо¬ 
титься, аіщиісі, о чемъ: р. аасгіЙсіа 
роЫіса, согриз; отш. іегт. I. печься 
объ отвращеніи чего л. очиститель¬ 
ными жертвами. 

рго-оигго, сисиггі- (сиггі), спгзшп, 8. 
выбѣгать впередъ — выступать. 

ргоопгваНо, бпіз, /. [ргосигѳо] выбѣ¬ 
ганіе впередъ, набѣгъ, 

ргооигв&іогев, от, т. [ргосигво] вы¬ 
бѣгающіе впередъ, іегт. і. въ яз. воени. 

ргосигво, 1. выбѣгать, забѣгать впе¬ 
редъ. 

ргооигаин, па, т. [ргосшто] выбѣга¬ 
ніе впередъ, выступленіе, 

рго-оигтив, оф. изогнутый, кривой, 
ргооиа, і, т. сватающійся, женихъ. 

Ргоо^оец бпіі, ж. созвѣздіе в Аніе- 
сапів. 

рго-<і-во, іі, Іішп, Іге, идти впередъ» 
выступать; ігор. выходить, являться. 

рго-<Поо, хі, сіпт, 8. 1) предсказы¬ 
вать, еа, дпае йаіпга аппі; 2) напе¬ 
редъ назначать, опредѣлять, 4іев; 
8) продолжать срокъ, отсрочивать. 

рго-Діоі&Іог, бгіз, т. заступающій 
мѣсто диктатора. 

Ргобіош, і, т, греческій софистъ, со¬ 
временникъ Сократа; озим. -«Пейн, 
аф. 

ргодіде, айѵ. [ргосіідпз] расточительно. 
ргоИдопНа» ае, /. [ргобідо] расточе¬ 
ніе. 

ргос1і#ШІв, е, оф. [ргобідітп] чуд¬ 
ный, странный, необыкновенный. 

ргойдеШНег, адл. [ргобідіаііз] чудес¬ 
нымъ образомъ, странно, неесте¬ 
ственно. 

ргскіівідвиа, оф. [ргобідіит] чудес¬ 
ный, чудовищный, странный, неесте¬ 
ственный. 

ргойідішп, іі, п. X) чудо, чудесное яв¬ 
леніе; 2) чудовище. 

ргосіі&о, вді, асішп, 8. [адо] расточать. 
ргосіідив, оф. расточительный, Ьовю; 
роёі. річміідпз апітае, не щадящій 
жнзнн. 

ргойііІо, бпіз, /. [рго<іо] предатель¬ 
ство, измѣна. 

ргосШог, бгіз, т. [ргскІо] предатель, 
измѣнникъ. 

ргсміо, 4І4І, 4)ішп, 8. 1) выдавать, 
предавать, измѣнять, виррИсет: р. 
сіаазет ргаебошЪпз, гешрпЫісат Ъоз- 
іі; р. раігіат, сапзаш рорпіі; р. 64еи, 
нарушить вѣрность, поступать вѣро¬ 
ломно; 2) выдавать, открывать, обна¬ 
руживать, сопасіоз, егітеп тпііщ роН. 
р. зиврігіа = вздыхать; 6) дѣлать из¬ 
вѣстнымъ, объявлять, йестеЬощ р. 
іпіеггедеш; 8) предавать, аіісиі гед- 
пшв, іюрегіпт, аасга зпіз розіегіз; 
отш. р. тетогіае и (оЬз.) ргобеге = 
передавать, повѣствовать, разсназы- 
вать: р. ЪеІІа девіа; Гаізо ргоййот 
ев!; вегіріогеа ргодійегппі; зіепі рго- 
<іііиг. 

ргочіосео, спі, сіпт, 2. учить, про- 
повѣдывать. 

рпхХготшц і, т. предвѣстникъ; особь 
— сѣверо-вападн. вѣтеръ, предвѣ¬ 
щающій восходъ Сирія. 

Р>ГО-<ІПОО, хі, сіпт, 8. 1) водить впе¬ 
редъ, выводить, соріаз рго сазЬія, 
ехегсііпш іп асіеш; р. аіідает ів соп- 
сіопет; р іевіез, привести, предста¬ 
вить —; ігор. р. аіщпет &4 бідпііа- 
іет, аіідпет Ъопогс, возвысить кого; 
Ь) двигать впередъ, паѵет плат кт- 
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ЯІое; р. есапшшп Іесіо, придвинуть 
къ — ; с) Ргор. побуждать, аіщйет аб 
а1іяиі(і; 2) производить, производить 
на свѣтъ, еопоа, ІіЪегое; 3) растаги- 
ватц удлинять, длить, продолжать, р. 
тііат аИспі, вегтопет іп таііат пос- 
іет; р. вуІІаЬат; гее ргобосііпг, дѣло 
затягивается; р. аііцаѳт ге аІЦиа, за¬ 
держивать кого чѣмъ; р. Шет, про¬ 
должить срокъ, отсрочить, 

ргосішэіе, аЛѵ. [ргобосіое] протяжно, 
долго. 

ргосіиоііо, бпіе, /. [рпхіасо] удлине¬ 
ніе, продленіе. 

ргобаоЬів, рагіср. и. ргобооо: 2) аф. 
растянутый, долгій, еуііаѣа, аоіог, Ь) 
еиЪеі. ргобосіа, огшп, «. (іегт. і. въ 
ученіи стоижоеъ) предметы, заслужи¬ 
вающіе предпочтенія, 

рго&зтёпа, огшп, п. іреч. ел. = рго- 
босіа, ем. ргобисіпе, 2. Ь. 

ргоеІІЗДог, 5гія, т. [ргоеііог] воинъ, 
ратникъ. 

ргоеііог, 1* Лероѣ. сражаться. 
ргоеИшп, іі, я. сраженіе; соттіііегв 

р., датъ сраженіе. 
Ріоеіая, і, ж. царь Тнринѳскій, братъ 
Акризія. 

ргоі&по, 1. [ргоіахшв] 1) лишить свя¬ 
тости; 2) осквернять. 

ргоГ&хшя, оф. [рго-Гапшп] 1) несвя- 
щенныА, неосвященный, Іоеоа, гея; 
Ргор. непосвященный, непросвѣщен¬ 
ный, то1#ия; 2) роН. безбожный, тепе; 
атіа р., зловѣщая пт. 

ргоГѳоііо, Соів, /. [ргойсівсог] уходъ, 
выступленіе, отъѣздъ, 

ргоіёеіо, аЛѵ. [рго-Сасішп] 1) въ са¬ 
номъ дѣлѣ, дѣйствительно; 2) навѣр¬ 
но, конечно. 

ргоГеоіия, рагіср, и. ргойсівсог. 
ргоГеоіпв, па, т. [ргойсіо] успѣхъ. 
рго-Гёго, ійіі, ІКіот, Іегге, 1) выно¬ 

сить — представлять, агта, ІіЪегое, 
КЪгов; р. ресипіат ѳх агса, вынуть, 
достать — ; р. іееіет, представить 
свидѣтели; Ргор. а) приводить, назы¬ 
вать, ехетріа, раосое, аінціет поті- 
паііт; р. а1щш<1 іп те<ііпт, сдѣлать 
что извѣстнымъ; 5) показывать, об¬ 
наруживать, р. еіобіот, р. ее; 2) вы- 
подвнгать впередъ, топіііопея; отт. 
р. ребет, вхабит, идти впередъ; р. 
саеіга = снять лагерь, отправиться; 
Ь) расширять, р. йпев, ітрегішп; Ргор. 
р. тНат Ъеаіат, продлить — ; с) от¬ 
кладывать, отсрочивать, (Нет бе біе, 
р. гет іп ашшт; отт. гее ргоіаіае = 
остановка въ дѣлахъ, закрытіе су¬ 
дебныхъ нѣсть (на время, въ чрез¬ 
вычайныхъ случаяхъ). 

ргоГѳваіо, 5ніе, /. [ргойіеог] 1) объ¬ 

явленіе, изъявленіе, выраженіе, Ъо- 
пае тоіопіаііе, ріеі&ііе; 2) офиціаль¬ 
ное объявленіе (р своемъ аванін, со¬ 
стояніи, вмени); Ь) = реестръ (этимъ) 
объявленіямъ, списокъ именъ; 8) 
спеціальное занятіе, преподаваніе, см, 
ргойіѳог, 2 

ргоГѳвяог, бгіе, т. учитель, см. ргой¬ 
іеог, 2. 

ргоГѳввбгіив, аф. учительскій (Тас.) 
ем. ргоГееаог. 

ргоГѳввшц рагіср. и. ргойіеог. 
ргскРэвігав, оф. непраздничный: біее 
ргоГееіі, будни. 

рго-Йоіо, Гбсі, іесіот, 8. 1) успѣвать, 
іп рЫЬеорЫа; поп тпііит р.;2)э 
содѣйствовать, помогать, быть полез¬ 
нымъ, р. аб аі^иіб; тегЪа іоа ргой- 
сіппі аіщоіб. 

рго&оівоог, іесіия з., 8. Лероѣ, отпра¬ 
вляться, Котат, въ Р.; р. ех сааігів, 
аб Ьеііпт; р. аіісиі заЬвібіо, хону на 
помощь; Ргор. а) происходить, имѣть 
начало, проистекать, аіщшб ргойсіе- 
сііаг а паіига; $еппе а Раііапіе рго- 
іесішп; чиі а 2епопе ргоіесіі вопі =з 
ученики Зенона; опшіа оиае а те аб 
іе рго/есіа вопі = все, что я сдѣлалъ 
для тебя; Ь) = начинать, р. а те аіі- 
Ооа; огаііо іпбе ргойсівсііпг. 

ргоЯІеог, Гевеое а, 2. Лероѣ, [іаіѳог] 
1) объявлять, говорить открыто, пу¬ 
блично, аііцоіб; ргойіеіот ее атісшп, 
Іе&аішп (ееее); Ь) = обѣщать, орегат 
япапц ргойіеіот ее тепішгшп ееее; с) 
ргоГеееое (розе.) = оф. признанный, 
явный: соІра; 2) р. аіцпіб, объявить 
что предметомъ своихъ аанятій, своею 
спеціальностью: р. іае, рЫІоеорЬіат; 
отт. рг. ж преподавать, обучать че¬ 
му публично; 3) (офиціально) объяв¬ 
лять, агаіогеа ргопіепіог іа^ега еаііо* 
пит еоаглт; р. потеп = явиться, 
записаться, особл. въ военную службу. 

ргоШдоНог, бгіа, ж. [ргойідо] распо- 
чнтель. 

ргоШвйіин, рагіср. іл. ргойі$о; 2) аф. 
пропащій, несчастный, Ьото; Ь) без¬ 
сильный, ^абісіа. 

ргоШдо, 1. 1) повергнуть, поразить, 
сокрушить, соріае Ьоеііот, іапіаа 
орев; р. гетроЪНсат, разорить госу¬ 
дарство; 2) справиться, сладить, рѣ¬ 
шить, Ъеіішп ргойі^аіит ас раепе еиЪ- 
Іаіот; яиаевііо ргойі^аіа; гев ргойі- 
^аіа еѳі. См. ргоШ&аіиа. 

рго-йо, Ь выдувать. 
ргойаѳпв, рагіср. и. ргойао; 2) аф. 

текущій; опт. 9йЬ$і. ргойаепе, ііе,/. 
(аоиа) проточная вода; Ь) Ргор. плав¬ 
ный. 

ргойиепіег, аЛо. [ргойаепе] плавно. 
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ргоЯиепііа, ае,/. [ргойиепв] теченіе, 
потокъ; р. ІофіепЛі, обиліе въ сло¬ 
вахъ, плодовитость рѣчи. 

рго-Нио, хі, хат, & вытекать, течь; 
(гор. р. аЛ аШщІсІ, мало-по мал/ до¬ 
стигнуть чего* л. 

рго-Гог, 1. дсроп. высказывать, гово¬ 
рить. 

рго-і\х&іо, Гй^і, Гияйшп, 8. 1) бѣжать, 
убѣгать, ех орріаЬ, аЛ аі^ает; 2) 
ігапз. бѣжать отъ — избѣгать, аіі- 
Яиет, аІщиЫ. 

ргоГйртв, аф. ГргоГадіо] 1) бѣгущій 
или убѣжавшій, р. ех ргоеііо; р. Ло¬ 
то, р. раігій, бездомный, изгнанный, 
изгнанникъ; 2) роН. скитающійся, 
БсуіЬез. 

рго-Гишіо, ГШІі, Лепт, 8. 1) проли¬ 
вать, завышает, Іасгітаз; (гор. не- 
ж алѣть: ресшііат;. р. ѵігез, употре¬ 
бить всѣ свои силы; р. тііат рго ра- 
ігій, пожертвовать жизнію для о.; р. 
ее іп аіідиет, всѣмъ жертвовать для 
кого, послѣднимъ дѣлиться съ кѣмъ; 
иногда = напрасно тратить, расто¬ 
чать: р. тегЪа, ресшііат, р&ігітошат; 
б) изливать; (гор. р. оЛіат іп аіщает; 

-р. сіатогѳт, кричать; р. ваярігіа, 
вздыхать; р. ее и ргойіпЛі, изливать¬ 
ся, показываться во множествѣ, вы¬ 
сыпать: Іасгітае зе ргойкіепші, сле¬ 
зы полились; р. ее іп Іасгітаз, зали¬ 
ваться слезами. См. ргоГовив. 

ргоГшніия, оф. глубокій, таге; роіі. 
= подземный, Лпрііег, Ріиіо; (гор. 
ІіЬіЛо, атагіііа р. венасытнмая, чрез¬ 
мѣрная — : роёі. соеіат р. неизмѣри¬ 
мое н ; 8ио8І. ргоГапЛат, і, п. глуби¬ 
на, бездна. 

ргоГйвѳ, аЛг. [ргойізив] неумѣренно, 
чрезмѣрно. 

рго Гав іо, бпіз, /. [ргоГипЛо] пролитіе; 
(гор. расточеніе. 

ргоШнгш, рагіср. гл. ргойшйо; 2) <*ф\ 
неумѣренный, чрезмѣрный, Ъііагііав, 
ІіЬіЛо; Ь) слишкомъ щедрый, расто¬ 
чительный, Ъопю. 

рго-яёпѳг, ёгі, т. мужъ внучки, 
рго-допёго, Ь рождать, произво¬ 

дить. 
ргодепіев, бі, /. 1) поколѣніе, родъ; 

2) = потомство, потомокъ, сынъ, Міі- 
ІіаЛів р. 

рго-вепііог, бгів, т. родоначальникъ, 
рго-відоо, яевиі, ^епиит, 8. рождать, 
производить на свѣтъ, 

рго-впаіиѳ, оф. рожденный, происхо¬ 
дящій, (аЬ) аі^ио, отъ кого-л. 

Рго&пѳ, ея, /. см. Ргоопѳ. 
ргодаовНоа, б гит, п. примѣты. 
рго-&гёсІіог, ягеззив з., 3. дсроп. вы¬ 

ступить, ндти впередъ, идти далѣе; 

(гор. р. іп ге аіцпа, дѣлать успѣхи 
въ чемъ: р. аеШе, старѣть, 

ргортеевіо, бпіз,/. [ргодгеЛіог] 1) дви¬ 
женіе впередъ; (гор. преуспѣяніе, ус¬ 
пѣхъ; 2) въ ритор, постоянное уси¬ 
леніе. 

рго^теявив, ив, т. [ргодгеЛюг] 1) дви¬ 
женіе впередъ; (гор. а) успѣхъ, Гасе- 
ге рго$геззиз іп ге аіщпа; 5) дальнѣй¬ 
шій ходъ, гегшп; 2) выступленіе, 
(гор. начало, ргітоз р. 

ргоЬ, іпигу о! 
ргоЫЬѳо, Ьаі, Ыіпт, 2. [ЬаЪео] удер¬ 
живать, удалять, аі^ает ге аіщшц 
кого отъ чего-л.; отт. а) удерживать, 
отражать, ргаеЛопез аЪ іоапіа; р. Ьов- 
(ет гаріпія рораІаиопіЬпз^пе; Ь) ■■ 
защищать, предохранять, гетрпЫі- 
сат а регісоіо, тез саіатііаіе; с) 
препятствовать, вѣшать, возбранять, 
аІЦиет аЪіге; Ьіетз ргоЬіЬеі, дпохні- 
пив — ; Іех ргоЫЪе! аІцшЛ. 

ргоЫЬШо, бпіз,/. [ргоЫЪео] удержи¬ 
ваніе, недопущеніе, 

ргоіп, адю. =* ргоіпЛе. 
рго-іпсіе, адл. 1) потому, поэтому, слѣ¬ 

довательно; 2) = репнЛе, тамъ же; 
р. — ас (аЦпе, аі) такъ — какъ; р. 
^пазі, ас аі, такъ какъ-будто. 

ргоІѳоНо, бпіз, /. [рго^ісіо] выставле¬ 
ніе, протягиваніе. 

рк^ѳоѣив, раяіср. гл. ргорісіо; 2) оф. 
выдавшійся впередъ; (гор. бросаю¬ 
щійся въ глаза, очевидный, чрезмѣр¬ 
ный, ааЛасіа, спріЛііаз; р. а<1 аіщаѣі, 
весьма склонный къ чему-л.; Ь) по¬ 
верженный, аЛ ребез; (гор. презрѣн¬ 
ный, низкій, ітрегішп, гее; е) (Тас.) 
печальный, унылый, упііоз. 

ргоДоіо, ;бсі, ^есШт, 8. [ргсь^асіо] 1) 
бросить, аіідоіб аііспі, ^аіеага авіе 
ребез; р. зе (іп Гогшп, аб ребез аіісп- 
^иа) бросаться; (гор. р. ее іп йеіоз, за¬ 
рыдать; 6) (гор. бросать, оставить, 
отказаться отъ —, р. аіщпеш, ргодес- 
іаз а Ротредо; р. НЪегОДет, ршіо- 
гет; роН. р. апітпт, лишить себя 
жизни; 2) выбросить, прогнать, рго- 
Іесіиз а<і ааха; р. аіщает Гогаа, аЬ 
пгЬе; отт. р. аі^иет аііцпо, изгнать, 
сослать кого куда-л.; 8) выставятъ 
впередъ, протянуть, ЪгасЫшп, ребеш 
Іаетит, Ъазіат; р. сіірепт рго ее = 
закрыть себя щитомъ; 4) (Тас.) от¬ 
срочить; р. аіідпет, отложить чье 
дѣло. 

рго-І&Ьог, Іарвов я., 8. дсроѣ. 1) сиодь- 
знть, мало-по -мал/, подвигаться впе¬ 
редъ, (гор. мало-по-малу незамѣтно 
иди неожиданно придти, дойти, а4 
аіщпісі; ргоіарпз езі ео, пі — ; р. іи 
тізегісогЛіат, разжалобиться; р. іп 
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впрегЪіат, сдѣлаться гордымъ; 2) 
скользятъ внизъ, падать, ех в4по; 
ігор. а) ошибаться, погрѣшать, іп 
тпіііз геЪпа; р. іітоге, гедпі сирібі- 
іаіе; 6) приходить въ упадокъ, пор¬ 
титься, погибать, то гее, ішрегішп рг.; 
ргоіарва бівсірііпа, Региата ргоіарза. 

ргоіарвіо, бпія,/. Гргоіаѣог] паденіе, 
ргоіаііо, опія, /. [ргоівго] 1) вынесе¬ 

ніе, представленіе; р. ехешріогшп, 
приведеніе пр ; 2) расширеніе, рас¬ 
пространеніе, ізпіат; 8) откладыва¬ 
ніе, отсрочиваніе, отсрочка, іпбісіі, 
р. гегшп ят гез ргоіаіаѳ см. ргоіего, 
2. с. 

ргоі&іо, Ь 1) расширять, распростра¬ 
нять, адов, ішрегішп; ігор. р. тііат, 
продлять ж.; 2) откладывать, отсро¬ 
чивать, гепь 

ргоіеоіо, I. приманивать, заманивать, 
прельщать. 

ргоіев, із, /. отрасль, отт. = пото¬ 
покъ, сынъ, дитя и (сдііесі.) потом¬ 
ство, родъ. 

ргоіеійігіия, іі, ж. принадлежащій къ 
ниашеяу, бѣднѣйшему классу рим¬ 
скихъ гражданъ, свободный отъ по¬ 
датей, по обязанный нести рекрут* 
скія поввнноств (от* ргоіев ж дѣти), 

ргоііоіо,-8. выманивать, замани¬ 
вать. 

ргоііхе» адѵ. [ргоііхпв] обильно, щедро, 
ргоііхои, аде. [ргоіахпя] широкій, 

длинный, слаба, ЬагЪа; ігор. а) угод¬ 
ливый, щедрый, р. іп аіцает; п&іпга, 
апітоя р.; 6) благопріятный; счастли¬ 
вый, гез р. аііепі 

рго-І&іиог, спіиз, в., 8. дером. 1) вы¬ 
сказывать, говорить; 2) (рѣдко) напе¬ 
редъ говорить, дѣлать предисловіе, 

рго-ішіо, ві, зшп, 8. играть прелюдію, 
прелюдировать; ігор. дѣлать что въ 
видѣ вступленія, предварятельно 
упражняться. 

рго-іпо, Іпі, ІПІпт. 8. 1) промывать, 
смывать, споласкивать; роёі. Егіба- 
ппа р. зііуав = уносить — ; равв. рго- 
Іпі (шпіао, ѵарр4) и ргоіаеге зе (ааго 
і. в. рос а Іо) — пить, выпить; 2) вы¬ 
шивать, выполаскивать; роёі. Ипсіиз 
р. паіапіет, выбрасываетъ —. 

ргоійвіо, бпіз, /. [ргоіпбо] прелюдія; 
ігор. вступленіе. 

ргоійтіеа, Ш, /. [ргоіао] 1) разлитіе, 
наводненіе; 2) изливавіе, истеченіе, 

рготѳго&іів, е, аде. [тегх] продаж¬ 
ный. 

рго-тбгео, гоі, гііпт, 2. и -геог, гііаз 
в., 2. дероп. 1) заслуживать, І&ибет, 
роепаш; отт. рготегііит, і, п. заслу¬ 
га; 2) Шг. р. бѳ аіщпо и іп а)цвет, 
оказывать кому великія услуги; Ьепе 

рготегііпя бе аі^ио, оказавшій кому 
великія у. 

РготеШбйв, еі, ж. сынъ Япета, отецъ 
Девкалюна — слѣпивъ человѣка изъ 
глины онъ похитилъ огонь съ неба 
и одушевилъ инъ свое произведеніе; 
раздраженный Юпитеръ велѣлъ при¬ 
ковать его къ горѣ Кавказу. 

РготѳІЫ&бѳв, и -іЬібеа, ае, ж. сынъ 
Прометея — Девкаліонъ. 

рго-шіпѳо, пі, — 2. 1) выдаваться, 
выступать, іп таге; опт. виЬві. рго- 
шіпепз, (із, п. выдавшаяся часть, вы¬ 
ступъ; 2) простираться; ігор. &1огіа 
р. іп розіегііаіет, 

рготівоѳ, -івспз = рготізсае, -іасааз. 
рготіяоаѳ, адѵ. [рготізсааз] смѣшан¬ 
но, безъ разбора. 

рготівопив, аде. [рго-тіясео] 1) смѣ¬ 
шанный, безъ разбора, тпітпбо; бі- 
тіда еі Ьшпава рготізспа ЬаЪеге, не 
дѣлать различія между —, одинаково 
пренебрегать тѣмъ и другимъ; 2) га 
общій, для всѣхъ открытый, доступ¬ 
ный, содіоіаіпв, зресіаспішп; б) обы¬ 
кновенный, содотепішп. 

рготіввіо, бпіз, /. [рготіііо] обѣщаніе, 
рготімог, бгів, ж. [рготіііо] много 

обѣщающій, обѣщатель. 
рготіввшп, і, н. [ргошіііе] обѣщан¬ 
ное, обѣщаніе, Гаоеге, ітрівге р. м 
рготівво віаге, тапеге, исполнить 
обѣщ., сдержать слово; ехі^вге р. 
требовать исполненія обѣщанія, 

ргошіввшц рагіер. и. рготіііо; 2) аде. 
длинный. 

рго-тіііо, тіаі, тіззшп, 8. 1) пускать, 
отт. — давать рости: р. саріішт, не 
стричь в.; р. ЬагЬахп, отпустить, от- 
ростить б.; 2) (чаще) обѣщать, аііеоі 
аіщпіб; р. ае аіі^піб іасіпгпт еззе; р. 
аііепі аб соедзш (вс. ее тепіаглт) обѣ¬ 
щаться придти къ кому на обѣдъ, 

ргото, трзі, тріпт, 8. вынимать, до¬ 
ставать, ресшп&т ех аегагіо, уінош 
боііо; ігор. а) давать, сопаШа;ро&. р. 
уігев, прилагать с.; б) дѣлать извѣст¬ 
нымъ, обнаруживать, открывать, оЪ- 
зспга; р. еа ^аае асіа випі. 

рготопіогіит, іі, ж. [шопе] выдаю¬ 
щаяся часть горы, обикнов. = мысъ, 

рго-тоѵѳо, тбѵі, тбішп, 2. 1) подви¬ 
гать впередъ; р. сааіга, р. ехегсіішп, 
= подвинуться впередъ, идти далѣе, 
выступить съ войскомъ; роёі. р. аг- 
сапа, обнаружить тайны; б) расши¬ 
рять, распространять, блев ітрегіі, 
ітрегіпт; 2) возвышать, повышать, 
аб епш &габпт рготоіпа; р. аіідоет 
аб ргаеГесіпгат аегагіі. 

рготріе, адѵ. [рготріпа] немедля, 
проворно. 



444 рготрѣгш ргорежшжш 

1. рготрішц рагіср. и. ргото; 2) оф. 
явный, очевидный, р. еі арегіаа; Ь) 
{чаще) готовый, скорый, немедлен¬ 
ный, аахіііат; с) готовый, рѣшитель¬ 
ный, смѣлый, р. &<і аіщпіб; Ьото р.; 
р. тапа, храбрый; ф = легкій, удоб¬ 
ный, бѳ&паіо, абііпа. 

2. рготрішц па, т. [ргото] встрѣч. 
только аЫ. 8*пд. а) евае іа рготріа, 
быть на виду, быть очевиднымъ; ро¬ 
поте или ЬаЪеге іп р., покалывать, не 
скрывать; Ь) іп рготріи еаае, ЬаЪеге, 
быть наг ото вѣ, быть готовымъ, имѣть 
въ готовности; с) іп р. еаае = быть 
легкимъ, нетруднымъ. 

ргопшІвЗДіо, б діа, /. [ртотпі&о] объ¬ 
явленіе, обнародованіе, 

рготиі^о, 1. дѣлать извѣстнымъ, объ¬ 
являть, обнародовать, особл. р. 1е§^ет, 
го^аііопет, обнар. проектъ аакона, 
объяв, о предстоящемъ предложеніи 
канона. 

рготиіаів» ібіа, /. первое кушанье, 
первое блюдо (аа обѣдомъ), 

рготипіагішп, іі, п. я* рготоніоггат. 
рготия, і, т. [ргото] ключникъ, эко¬ 

номъ. 
рго-тиідтя, аф. выданный впередъ, 
данный въ видѣ ссуды или задатка, 

ргопе, адя. [ргопдѳ] наклонно, 
рго-пёров, бііа, т. правнукъ. 
рго-пѳрИв, іа,/, правнука, 
ргопоеа, ае,/. (хрен, ел.) провидѣніе. 
рго-потеп, Ьія, п. мѣстоименіе. 
ргопйЬа, ае,/. [паЬо] сваха; Дшю р., 

богиня брака. 
ргопшюі&ііо, бвіа, /. [ргопішсіо] 1) 

объявленіе, изреченіе; 2) изустное 
изложеніе, образъ изложенія; 3) пред¬ 
ложеніе, посылка (въ логикѣ), 

ргохшпоі&іог, бгів, т. [ргопдпсіо] 
объявитель, повѣствователь, 

ргопшюіаѣііш, і, п. изреченіе, поло¬ 
женіе, посылка. 

рго-шшоіо, 1. 1) возвѣщать, объя¬ 
влять, провозглашать, Іе^ет, потіпа, 
эепіепіі&а, аі^пет ргаеіогет; 2) про¬ 
износить приговоръ, рѣшеніе, суж¬ 
деніе; ^ибеx р.; р. бе ге аіщиа; 3) ска¬ 
зывать наизусть, читать, тпііов тег- 
апа; б) разсказывать, геа #еаіав. 

рго-пйгиз, аа, /. жена внука, 
ргориа, аф. 1) наклоненный впередъ, 

оограа; Ь) склоняющійся, наклонный, 
покатый, огЬа р. аб раіабеа; ѵіа р., 
скатнотая д; роёі. Огіоп р., созвѣздіе 
О. на закатѣ; аппі, тепаев ргопі, 
скоропреходящіе — ; 2) ігор. склон¬ 
ный, іп (аб) аіщаіб, аіісаі геі; Ъ) рас¬ 
положенный, благопріятный, р. іп 
аіщиет или р. аіісаі; ргопіог Гогіипа; 
ргооіа аагіЬоа аибіге, охотно слушать; 

с) легкій, опшіа тігіиіі ргопа; ргопшп 
еві. 

ргоешіат, іі, п. вступленіе, преди¬ 
словіе. 

ргорвдаНо, оніа, /. [ргораво] X) раз¬ 
саживаніе, разведеніе, тШа, виногра¬ 
да; 2) распространеніе, расширеніе, 
ѣпіпт ітрегіі поѳігі; б) продолженіе, 
продленіе, іетрогіа, ѵііае; р. пошіпія, 
передача имеви изъ рода въ родъ. 

ргорвдаіог, бгіа, т. [ргора#о] расши¬ 
ряющій, продолжающій, виновникъ 
продолженія, продленія: рготіпсіае, — 
времени управленія пров.; см. ргора- 
30, 8. 

ѣ ргор&до, ІПІ8, /. ОТВОДОВЪ, ОТро¬ 
стокъ, особл. виноградный; ігор. по¬ 
томокъ, (сойесі.) поколѣніе, родъ. 

2. ргор&до» Ь 1) разсаживать, разво¬ 
дить, агЬогеа; 2) расширять, распро¬ 
странять, іеппіпов, йпеа ітрегіі; 3) 
продолжить продлять, тетогіат, Ъеі- 
Іпт, ѵііат; р. ітрегіот аіісаі іа аа- 
пат, оставить кому начальство еще 
на одинъ годъ. 

рго-рііат, адю. явно, открыто, пу¬ 
блично. 

рго-раШив, «ф. открытый, Іосов; 
отт. вчЬёІ. -Іош, і, п. открытое мѣ¬ 
сто, іп ргораіпіо, на площади, откры¬ 
то, публично; аіщиіб ЬаЪеге іа рго¬ 
раіпіо, выставить что на продажу, 
ігор. не дорожить чѣмъ-л. 

ргорѳ, 1) <мй>. близко, вблизи, р. еаѳе 
аіісиі; р. аЪ Ііаііа; Ь) = почти, р. от¬ 
пев; р. беарегаііа геЬоа; 2) ргаер. с. 
асе. близъ, р. сааіга, огЪет. См. рго- 
ріаз, ргохітѳ. 

ргорб-іііет, аіл. въ скоромъ времени, 
вскорѣ. 

рго-рѳііо, р&іі, рпізат, 8. 1) гнать 
впередъ, выгонять, толкать впередъ, 
рѳеоа, паѵет; ігор. побуждать, дово¬ 
дить, аІЦиет аб аіщпіб; 2) прого¬ 
нять, тпіііінбтет; р. Ьоаіет, отра¬ 
зить, обратить въ бѣгство н.; ігор. 
отвращать, отклонять, ііцигіав; регі- 
еаіит аЬ аііяоо; 3) = бросать, сгаіеа, 
согрога іп ргоіапбит. 

ргоре-тосіо и -тббат, <ик>. почти, 

чуть не. 
рго-репйѳо, бі, вит, 2. висѣть, накло¬ 
няться внизъ; ігор. а) перевѣшивать, 
имѣть перевѣсъ, Ъопа ргорепбепц Ь) 
склоняться, быть расположеннымъ, 
аііепі, іа аіщиет. 

ргорепвѳ, адю. [ргореоаоа] съ располо¬ 
женіемъ, охотно. 

ргорепвіо, бпів, /. [ргорепбео] на¬ 
клонность, расположеніе. 

ргорѳпвия, аф. [ргорепбео] 1) скло¬ 
няющійся, склонный, расположенный 
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аЛ тіяегісопііаіп, а<1 тоіаріаіев; рго- 
репво апіто а1щиі<1 іасеге, дѣлать 
что охотно, съ удовольствіемъ; р. &1і- 
спі, расположенный къ кому; Ь) кло- 
дящііся, близкій, &<І ѵегііаіет рго- 
репаіог; 2) имѣющій перевѣсъ, важ¬ 
ный. і<і йі ргорепаіоя, это становятся 
важнѣйшимъ. 

ргорѳгапіѳг, <ык>. [ргорего] поспѣшно, 
ргорѳгапііа, ае, / и -йііо, 5пія, /. 

[ргорего] поспѣшность, 
ргорѳгіііо, адл. [ргорего] поспѣшно, 
скоро. 

ргорбгѳ, [ргорегпв] поспѣшно; р. 
евве, спѣшить. 

ргорёго, 1. 1) спѣшить, ге<ііге іп ра- 
ігіат, р. Поташ; ргорегаіо орав езі, 
нужно спѣшить; 2) асЫѵ. р. а1Цаі(1, 
поспѣшить чѣмъ, ускорить что: р. 
Пег, тогіет; роЫ. р. ресапіаш Ьегесіі 
= усердно копить д. для наслѣдника, 

ргорбгив, оф. поспѣшный, провор¬ 
ный; (Тае) ргорегпв оосавіодів, по¬ 
спѣшно пользующійся случаемъ, 

рго-рехия, оф. напередъ зачесанный; 
длинный; свѣсившійся, 

ргоріхигоа, вф. въ нѣкот. рукоп. вм. 
ргорііщааз. 

ргорхпо, 1. пить, аіісаі, — приглашая 
него послѣдовать примѣру; р. заіп- 
іепц пить за чье либо здоровье, 

ргорііщиііав, йіів, /. [ргоріінщия] 1) 
близость, Іооі, Ьовііит; 2) родство, 

ргоріпфіо, 1. X) іпЬг. приближаться; 
2) Ьгаѣв. ускорять. 

ргоріхщшів, оф. [ргоре] 1) близкій, 
близлежащій, Ьогіив, ргогіпсіа; іп 
ргорищио, по близости, вблизи; ех р., 
ивъ близлежащаго мѣста; Ь) близко 
подходящій, похожій, геі аіісаі; 2) 
родной, часто ЫЬві. - не, і, т. и -а, ае, 
/. родственникъ, -ница. 

ргоріог, 118, оф. сотр. [см. ргохітпз, 
аир.] ближе находящійся, ближайшій. 
Іоспя; р. аіісаі геі ши аііциіб (асе.) 
ближе къ чему*л.; во времени = по¬ 
слѣдній: іешрога, ерівіоіа р.; ігор. а) 
ближе подходящій, болѣе похожій, р. 
вееіегі; ргоріов тего; Ь) болѣе блнвкіЙ 
(по дружбѣ или по родству) ашіеоз; 
ргоріог ііЬі те пето езі, тебѣ никто 
такъ не близокъ, какъ я; с) болѣе 
склонный ши болѣе удобный, р. ігае, 
Ьпіс аеіаіі. 

рторШо, 1. [ргоріііиз] дѣлать благо¬ 
склоннымъ, умилостивлять, «Іоѵет. 

ргоріііпв, оф. благосклонный, мило¬ 
стивый. 

ргоріив, а&о. сотр. [ргоре] ближе. 
Ргороеіібев, от, /. дѣвицы на о-вѣ 
Кипрѣ, Венерою превращенныя въ 
камни. 
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ргордіа, ае, иь барышникъ, разно- 
щнкъ. 

рго-роііио, 3. еще осквернять (Тас.). 
рго-рдпо, ровоі, рояііит, 3. 1) ставить 
впереди — выставлять, здепот ра- 
^пае; р. аііаиій осаіів ши апіе оси- 
Іоз; р. аПяиіа тепаіѳ, выставить что 
на продажу, объявить продажнымъ; 
рг. аіщоій ророіо, іп раЫісит, объя¬ 
вить о темъ публично, обнародовать 
что; Ь) предлагать, гетебіа; р. аіісаі 
цп&езШшет; р. тіІіііЬиа ргаетіа, 
обѣщать — ; опт. р. аіісаі а1щиі<і 
(напр. роепат, тогіет, ехзіііат)^ 
грозятъ, угрожать кому чѣмъ; 2) 
представлять, віЬі тіт Гогіипае; р. 
віЬі аІЦает а4 іюііапбпт, поставить 
кого себѣ въ примѣръ; опт. р. аіі- 
циіб апіто = задумать что, рѣшиться 
на что; шіЬі ргорозііат езі ѣос Пасе¬ 
те, я рѣшился это сдѣлать; яшип ті- 
Ы ргороваіазет, иі —; Ь) предста¬ 
влять — разсказывать, объявлять, 
гет девіат, (1е ге аіцна. См. ргоро- 
вііоі. 

РгоропШктз, оф. см. РгоропЫв. 
Ргоропіів, Иів, /. Мраморное море; 

опт. -іі&сив, аф. 
рго рогііо, опія, /. соразмѣрность. 
ргороаШо, Зпіз, /. [ргорово] предста- 
вленіе, предложеніе. 

ргоровіішгц і, п. [ргоропо] 1) намѣ¬ 
реніе, планъ, рега^еге, ехаеяиі р., ис¬ 
полнить —; р. іепеге, быть твердымъ 
въ своемъ намѣреніи; 2) предметъ 
рѣчи, главный предметъ, геѵегіі аД 
р.; а ргоровііе бесііпагв, аЪеггаге, 
уклоняться, удаляться отъ —; 8) = 
ргоровіііо, предложеніе. 

ргороаііиа, рагіер. и. ргоропо; 2) оф. 
подверженный, доступный, откры¬ 
тый, орриіа Вотапіз ргоровііа а4 ргае- 
4ат; ргорѳвііоя іеііз; 6) предстоящій, 
угрожающій, регіеоішп ргорозііат 
тііае. 

рго-ргаеіог, бгіз, т. пропреторъ: ис¬ 
правлявшій должность претора въ 
Римѣ и посланный намѣстникомъ въ 
провинцію. 

ргоргіѳ, адл. [ргоргіив] собственно, 
особенно. 

ргоргіѳіав, йііз, /. [ргоргіив] 1) свой¬ 
ственность, особенное качество, свой¬ 
ство, гегит, соеіі іеггаеяие; 2) соб¬ 
ственное значеніе, тегЪогит, 

ргоргіив, оф. 1) собственный, свой¬ 
ственный, яаае позіга ргоргіа егапі; 
И еі ши е;оз ргоргіит іиіі; Ь) осо¬ 
бенный, Іех; 2) неотъемлемый, вѣр¬ 
ный, надежный, ѵісіогіа; тиаега 
поп р. 

ргоріег, [ем. ргорііег отъ ргоре] 1) 
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аЗѵ. подлѣ, возлѣ, р. спЪаге, евзе; 
2)ргаер. с. асе. подлѣ, возлѣ, р. агЪет; 
Ь) по причинѣ, р. іптійіат, теіпт; 
р. даоз Іасет азрехіі или р. ^иов 
тіѵіі яг родители. 

ргорівт-ѳі, обе. по тоі причинѣ, по¬ 
тому; р. <ріо<і, потому что. 

ргоршіішп, іі, п. [рибеі] мерзость; 
(гор. мерзкій человѣкъ, 

ргорозп&ойішп, і, *. [ргородпо] за- 
щита, укрѣпленіе, оборона; (гор. 
оплотъ. 

ргоридоЭДо, биіз, / [ргорпрто] за¬ 
щищен іе, ващита. 

ргоривпаіоі% бгіз, т. [ргорп^по] сра¬ 
жающійся — защитникъ, Добор никъ, 

рго-ри^по, 1. выбѣгая сражаться, ех 
зіітіз; 2) сражаться за — , защищать, 

ргориівѣііо, бпіз, /. [ргорпізо] отвра¬ 
щеніе, отклоненіе, регіепіі. 

ргориіміог, бгія, ж. [ргорпізо] отра¬ 
жающій, отвращающій, 

рго-риіяо, 1. отталкивать, отражать; 
(гор. отвращать, 

ргороіяшц рагіер. и. ргореііо. 
ргоруідешп, іі, п. предверіе, особл. 
ріиг. пропилен въ Аѳинахъ: длинная, 
непрерывная галерея ивъ колоннъ 
предъ входомъ въ акрополь, 

ргочріаевіог, бгіз, т. проквесторъ, 
квесторъ въ провинціи, 

ргбга, ае,/. передняя часть, носъ ко¬ 
рабля (орр. рарріз); (гор. = корабль; 
ргоѵегЬ. рг. еі рпрріз тіЫ ЛііЦ пі — 
весь мой планъ состоялъ въ томъ, 
чтобы —♦ 

рго-гёро, рзі, ріпш, 8. выползать, про¬ 
крадываться; (гор. распространяться, 

ргогбіа, ае, т. и ргогѳив, і, т. штур¬ 
манъ, управляющій носомъ корабель¬ 
нымъ. 

ргогбйи, еі, т. см. ргогѳіа. 
ргогіріо, рпі, герішп, 8. [гаріо] выры¬ 

вать, исторгать; р. зе, вырваться, 
броситься, бѣжать: р. зе ех сапа, 
р. зе іп зіітат; роН. 400 ргогірія? 
(іп(г.) = <рю рг. іе. 

ргого^Шо, бпіз, /. [ргого^о] 1) про¬ 
долженіе; продленіе, ітрегіі; 2) от¬ 
срочка. 

рго-гб^о, 1. продолжить, продлить, 
аііепі ітрегіат: р. аііепі ргоѵіпсіат, 
оставить аа кѣмъ пр.; 2) отсрочить, 
рапооз (Ііез. 

ргогашп = ргогзпз. 
ргогвин, сиІе. [рго-ѵегвив] 1) прямо— 

рѣшите л ьв о, совершенно, ііа р. ехіз- 
ііто, р. отпев; 2) (Зай.) вообще, од¬ 
нимъ еловомъ. 

рго-гшпро, гирі, гиріит, 8. 1) іпіг. 
прорываться, вырываться — съ си¬ 
лою «мм внезапно выступать, обна¬ 

руживаться, показываться; 2) ігатш. 
(роёі.) выталкивать, извергать, Леіпа 
р. ппЬет аігат; рг. ее * рал», рго- 
гптрі = ргогптреге, 1. 

рго-гио, иі, йішп, 8. 1) іганліі. из¬ 
вергать, повергать, аі^пеш, соішп- 
паш; 2) іпіг. бросаться впередъ, іп 
Ьовіет; Ь) рушиться, обрушиваться, 
йотиз р. шоіп іеггае. 

ргогирііо, бпіз, /. [ргогшпро] вылаз¬ 
ка, нападеніе, Ьозіішп. 

ргогиріив, рагіер. м. ргогитро; 2) оф. 
необузданный, чрезмѣрный, дерзкій, 
ашіасіа. 

ргова, ае, / (огаііо) проза, 
ргов&ріа, ае, /. 1) поколѣніе, родъ; 2) 
ПОТОМОКЪ. 

рговсепіит, іі, а. [зоепа] авансцена, 
рго-всішіо, зсІ<іі, зсіззпт, 8. 1) раасѣ- 

кать; роН. = бороздить, пахать, саш- 
ршп; 2) (гор разругать, аіцпет. 

рго-иогіЪо, ірзі, іріпт, 8. 1) дѣлахъ 
объявленіе, объявлять (письменжо), 
апсііопет; р. 1е$ет, обнародовать и.; 
2) объявлять о продажѣ, назначать 
въ продажу, р. ботшп; отт. р. аіі- 
^пет = а) продать съ публичнаго 
торга, конфисковать чье имущество; 
Ь) объявить кого лишеннымъ имуще¬ 
ства и гражданскихъ правъ, осудить 
кого на ивгнаніе. 

рговегірііо, бпіз./. [рговсгіЬо] 1) объ¬ 
явленіе, особ», объявленіе о продажѣ, 
Ьопогпт; 2) объявленіе опалы, кон¬ 
фискованіе, ивгнаніе, см. ргозсгіЪо, 2. 

рговогірійгіо, 4. [рговсгіЬо] желать 
конфисковать, подвергать опалѣ, 

рго-ѳёоо, спі, сішза, 8. отсѣкать; р. 
ехіа, отрѣз. части отъ внутренностей 
жертвеннаго животнаго; отт. рго- 
зесіа, бгпт, п. отрѣзанныя части 
особа. сердце, лёгкое, печемъ, 

рго-иѳшіпо, 1. раэсѣвать, высѣвать, 
рго-в&даог, стаз з., з&щі, 8. берет. 

1) провожать, аіідпет ищпе аб рог- 
іат; часто (гор. с. аЫ. р. аіідиел ге 
аіщиа = удостоить кого чего-либо: у. 
аіцпет ІашііЬаз, хвалить кого; р. аіі- 
цает Ьепѳѵоіепіій, оказывать коку 
благоволеніе; р. аііцпеш Ъепейсіія, 
облагодѣтельствовать кого; 2) слѣдо¬ 
вать, аініпет р. еі ітііагі; 8) преслѣ¬ 
довать, йдоепіез, ѣозіет; Ь) (гор. = 
продолжать (изслѣдовать, описывать, 
говорить); поп Іовкіиз ргозе4П&г, ра- 
тііапв рговеяиііпг. 

рго-нёго, глі, гіпт, 8. высовывать. 
Рговѳгріпа, ае, /. дочь Юпитера ж 
Цереры, похищенная Плутономъ— 
царица подземнаго царства 

ргояШо, зііоі (віііі), — 4. [заііо] вы¬ 
скакивать. 
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рго-вдоег, Йгі, т. отецъ тестя, дѣдъ 
по женѣ. 

рго-вресіо, 1.1) смотрѣть въ дань, гля- 
дѣть, на что; (гор. тіііа р. 
таге, в. Фасадомъ обращена къ мо¬ 
рю; 2) осматриваться; (гор. искать, 
ожидать, аіщпет, (Нет де (Не апхі- 
Ііпт; роН. Іе ^по^ае рговресіапі іасіа 
еабет, и тебя ждетъ та же судьба, 

рговрѳоішц рагіср. %л. рговрісіо. 
ргоарѳоішц па, ж. [рговрісіо] видъ, 
рго-вреойіог, 1. йсроп. высматривать, 

подсматривать. 
рговрег, бга, бпшц оф. благо пріят¬ 
ный, благополучный, ехі(пв; отт. 
сиЬжі. рговрега, бгшп, *. благопріят¬ 
ныя обстоятельства, 

ргоербгв, адп. [рговрег] благопріятно, 
по желанію, счастливо, 

рго-врѳг^о, ві, вит, 8. окроплять, 
рговрегііая, айв, /. [рговрег] благопо¬ 

лучіе. 
рговрёго, 1. [рговрег] дѣлать благо¬ 
пріятнымъ, давать успѣхъ — благо¬ 
пріятствовать, 

ргоербгоя, аф. = рговрег. 
ргоеріоІвпіѳг, обе. [рговрісіо] осмо¬ 

трительно. 
рговріоіѳпііа, ае, /. [рговрісіо] осмо¬ 

трительность. 
рговрісіо, врехі, вресівт, 8. 1) Шг. 

смотрѣть впередъ или въ даль, гезрі- 
сете е( ргоярісеге; р. ех савігів іп 
пгЪепц р. Іопде, тикшп, смотрѣть 
въ даль, видѣть далеко; Ь) ж смотрѣть 
внимательно, подсматривать, карау¬ 
лить, ргоарехіі (оіо (Не; рпег рговрі- 
сіепв а рогіа; с) ігор. сит ба(.=вабо- 
титься, печься: р. раігіае, ваіиіі а1і-# 
ступе; р. не цоіб посеаі; 2) ігапя. ви¬ 
дѣть предъ собою или вдали: аіі- 
4пет, Ііаіі&т, сатров; ботов рговрі- 
сіі аргов = игъ дома видъ на поля; 
ігор. а) предусматривать, предвидѣть, 
саапа Соіигов, ехНшп тііае; Ь) имѣть 
попеченіе, напередъ, заранѣе приго¬ 
товлять, аіщпіб, (гптепіот ехегсііиі; 
рговресіі соттеайів. 

рго-аіепхо, віг&ѵі, віг&іат, 8. 1) пова¬ 
лить, повергнуть, р. Ьовіет, сбить съ 
ногъ, положить на мѣстѣ; р. ее Ъшпі, 
бросаться мд я.; р. ве ((гор.) унизить 
себя; 2) ігор. разорить въ конецъ, 
уничтожить, отпіа шгоге ено. 

рговШтІшп, і, п. непотребная жен¬ 
щина. 

рговШло, иі, Шит, 8. выставлять пуб¬ 
лично, выставл. на продажу; (гор. не- 
дорожить, позорить, Іатат. 

рго-віо, віііі, віаіпт, 1. быть выста- 
влену на продажу, быть продажнымъ. 

рго-виЫ^о, 8. взрывать. 

рговйііо, 4. — рговіііо. 
рго-зшп, ргоіпі, ргобевве, быть полез¬ 
нымъ, приносить пользу, служить, 
аііспі, аб аіщпіб. 

Ргоіа^дгаи, ае, т. греческій софистъ, 

современникъ Сократа. 
ргоіѳоіЗо, бпів,/. [рго(е$о] прикрытіе, 

покровительство, ващита. 
ргоіесйив, рагіср. и. ргоіе^о; 2) ад$. 

безопасный. 
рго-гёдо* хі, сішп, 8. прикрывать; 

ігор. а) защищать; б) (рѣдко) скры¬ 
вать, педшііат. 

ргоіѳіо, I прогонять, 
ргоіѳпбо, бі, (от (ват), 8. выставлять 

впередъ, вытягивать, 
ргоібпіш, обе. = ргоііпив. 
рго-ібго, (гіѵі, (гіішп, 8. истереть, 

растоптать, раздавить; ігор. р. Ьоя- 
(ез, уничтожить и ; р. аі^оѳт, попи¬ 
рать кого ногами, презирать. 

ргО'Іѳггео, гпі, гІішп, 2. устрашить, 
прогнать страхомъ, 

рго-іѳгтѳ, обо. [ргоіегѵвв] дерзко, 
ргоіегтіім, й(ів, /. [ргоіегпи] дер¬ 

зость, безстыдство. 
ргоіѳгѵшц оф. 1) дерзкій, безстыд¬ 
ный, Чтеніе; 2) роН. буйный, свирѣ¬ 
пый, тепіов. 

Ргоіѳвіі&ш, і, ж. царь заирскій, су¬ 
пругъ Лаод&міи, убитый Гекторомъ 
при осадѣ Трои. 

РгоШів, еі, ж. 1) морской богъ, сынъ 
Океана и Тѳѳнсы, имѣвшій даръ 
предсказывать будущее н часто пе¬ 
ремѣнявшій свой видъ; 2) ігор. (Ног.) 
перемѣнчивый, хитрый человѣкъ, 

ргошша, адю. [рго іеппв] 1) прямо, 
впередъ, далѣе, реглете; 2) непре¬ 
рывно, не останавливаясь, безпре¬ 
рывно, Ьавіа іо^іі р ; Ъ) тотчасъ, не¬ 
медленно, р. Ьовіев Гп^епші; р. бе 
тіа; р. пі (дашп, аЦпе) лишь только. 

Ргоіовбпѳв, ів, ж. греческій живопи¬ 
сецъ, жившій за 300 лѣтъ до Р. X. 

рго-ІгѣЬо, хі, сішп, 8. 1) вытаскивать, 
притаскивать, аіщпет е (епіогіо; Ь) 
ігор. обнаруживать, открывать, іасі- 
ппв; 2) тянуть, затягивать, геш. 

рго-іхйдо, ві, вит, 8. толкать впередъ, 
аіциет; ігор. отлагать, откладывать, 
соті(іа іп тѳпвет бапиагішп. 

рго-ШгЪо, 1.1) прогонять, аІЦиет; 2] 
роіі. валить, ниспровергать, віітав. 

рго-иі, согу. такъ какъ, смотря по то¬ 
му, какъ — р. гев ров(п1аЬ&(. 

рготѳоіив, рагіср. и. рготеЬо. 
рготеойів, из, т. [рготеЬо] повыше¬ 
ніе. 

рго-тёЪо, хі, сіпт, 8. подвигать, влечь, 
возить впередъ, далѣе, аіщпіб; оодбл, 
разе. ргоѵепі = уѣзжать, проѣзжать. 
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е^ио, верхомъ, паті, ва кораблѣ; ігор. 
а) выдвигать впередъ, возвышать, 
тігіив іаа іе рготеЬіі: р. аіщает ай 
атрііввітоя Ьопогев; о) увлекать, ва- 
влекать, $аийіит, ярев р. аіщпет; 
раза. рготеЫ, быть увелмчекнымъ или 
увлекаться: рготеЫ атоге, рготесіпі 
ео аийасіае; рготеЫ іп шаіефсіа; с) 
рготесйи аеіаіе и ргоѵесіА аеіаіе, 
стары!, дрестарѣлый; рготесіа зепес- 
іді, глубокая старость, дрестарѣ- 
лость; дох рготесіа, глубокая в. 

рго-тёпіо, тбпі, тепішп, 4. выходить, 
являться, іп все пат; ігор. а) всхо¬ 
дить, родиться, ігатепішп ап^оаііпі 
рготепегаі; Ь) удаваться, ві сипсіа 
рготепіяяепі. 

рготепіоя, ив, ш. [рготепіо] 1) доходъ, 
урожай, обиліе; 2) всходъ, особл. 
счастливый, удача, успѣхъ, р. Стро¬ 
гіе вирегіогів, гегит весов йагит. 

ргоѵѳгЪІшп, іі, и. [рго-тегЪот] поело» 
вида. 

ргоѵИвпв, рагіер. ха. рготійео; 2) аф. 
предусмотрительный 

ргоѵійѳпіѳг, адѵ. предусмотрительно. 
рготісіѳпШц ае, /. [ргоѵійепв] 1) пред» 
видѣніе; предусмотрительность, ва* 
ботлнвость; 2) провндѣніе. 

рго-тійео, тійі, тівшп, 2. 1) ігап$. 
напередъ видѣть, предвидѣть, аіі- 
Япій; ігор. предусматривать, напе¬ 
редъ, заранѣе заботиться, пригото¬ 
влять, Ігптепішп ехегеііаі; отпіа 
ргогіяа егапі; Ь) напередъ, прежде 
видѣть, аііяает; с) видѣть впереди, 
вдали, патепц 2)гпіг. смотрѣть въ даль; 
ігор. напередъ заботиться, пещисц 
аііепі, геі аііеоі, о комъ, о чемъ; р. 
пе (т) ій Яаі. 

рготійив, аф. [ргоѵійео] 1) предвидя¬ 
щій, гегпш /иіагагат; 2) предусмо¬ 
трительный, осторожный, огаіог, Ь) 
заботливый, заботящійся, геі аіісѵдоз, 
о чемъ; 3) (Тас.) случающійся по во¬ 
лѣ Провидѣнія, свидѣтельствующій о 
волѣ Провидѣнія, рготійош етепегаі. 

рготіпоіа, ае, /. [тіпсо] 1) провинція 
(страна завоеванная, внѣ Италіи), р. 
сопапіагія, которою управляетъ про¬ 
консулъ; иногда р. = юговосточн. 
часть Галліи, ныв. Рготепсе; 2) долж¬ 
ность, обязанность, р. іигів йіеппйі; 
р. йога; еахп рготіпсіат аиасері, иі—; 
особъ, управленіе провинціи и глав- 
вое начальство валъ войскомъ, еі 
Негпісі рготіпсіа етепіі = онъ полу¬ 
чилъ главн. начальство въ войнѣ 
противъ Г; ргаеіог, сиі сіаззіа рго¬ 
тіпсіа етепегаі, которому поручено 
главн. начальство надъ флотомъ. 

рготіпоіаіія, е, аф. провинціальный, 

относящійся къ управленію провин¬ 
ціи, въ провинція находящійся; овив. 
аиЪзі. рготіпсіаіеа, іпт, т. провинціа¬ 
лы. 

рготівіо, бпів,/. [рготійео] предвндѣ- 
ніе, предусмотрѣніе, предосторож¬ 
ность, попеченіе, геі аііссдпз, о чемъ; 
р. тіііогшп, предотвращеніе пороковъ. 

рго-тіво,-8. посматривать. 
рготівог, бгія, в», [рготійео] предвидя¬ 
щій — напередъ, заранѣе заботящій¬ 
ся, геі аіісідаз, о чемъ (Тас.). 

1. р готовая, рагіер. ха. рготійео. 
2. рготінив, ал, ж. [рготійео] смотрѣ- 
жіе въ даль; Ігор. предусмотрѣніе. 

рго-тіѵо, іхі, ісішп, 8. продолжать 
жить. 

ргоуос&ііо» бпів,/. [рготооо] 1) вызы¬ 
ваніе, вызовъ; 2) (чаще) воззваніе — 
апелляціи или право ытвддяцім^ ай 
ророішп; роепа аіпѳ р. 

ргоУоеЗДог, бгія, пи [рготосо] 1) вы¬ 
зывающій; 2) вввѣстн. родъ гладіа¬ 
торовъ. 

рго-убоо, I. 1) вызывать, особъ, на 
бой, споръ, ооотязате, ігор. возбуж¬ 
дать, подстрекать; 2) взывать—брать 
апелляцію, просить о предоставленія 
рѣшенія другому суду, р. ай рориіпт, 
предаться суду народа; ігор. ссылать¬ 
ся, ай Саіопет, на К. 

рго-тбіо, I вылетать; ігор. поспѣшно 
выбѣгать, бросаться впередъ. 

рго-УОІУО, тоіті, тоШіит, 8. катать 
впередъ или скатывать, заха, Іарійеа: 
р. ее и (раза.) рготоіті ай рейса, ай 
допоа аііецщя, повергнуться передъ 
кѣмъ; ігор. рготоіті ай ІіЪііа. аііоцпв, 
совершенно подчиниться чьимъ при¬ 
хотямъ; (Гае.) рготоіті ге аіщаа, ли¬ 
шиться чего-л. 

рго-тиідо, I. обнародовать, 
ргохітѳ, обе. и ргаер. о. асеаираті. 

[ргоре] 1) весьма близко, р. аЬ Ша 
пгЬе; р. Ьозіет, возлѣ самаго непрія¬ 
теля; дпет р. потіпаті, котораго 
только что назвалъ; Ь) непосред¬ 
ственно за, послѣ, р. йеоіц р. а Ьасу- 
йе; 2) очень похоже, р. тогеш Рота- 
пот; р. аЦие Ше, почтя такъ же, 
какъ в онъ. 

ргохітііаа, йіія, /. [ргохітіи] бли¬ 
зость; ігор. а) близкое родство; Ь) 
сходство. 

ргохіто, адѵ. [ргохідшя] весьма не¬ 
давно. 

ргохІтов, аф. аир. [см. ргоріог] 1) 
весьма близкій, ближайшій, тіа, оррі- 
йиш; ргохітил атоге, содпаіюпе, по 
любви, по родству; отпи аиЬаі. ргохі- 
ш), блвжающіе родственника; 6) очень 
похожій, весьма близко подходящій. 
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Ъаес вппі ргохіта ѵегів; 2) (во време* 
пи) послѣдній: пЬі ргохіта посіе Ліі- 
аіі? Іііег&е ргохітае, или слѣдую¬ 
щій: ргохіта посіе савіга тотеЬо. 

ргохшпе» -шпив = ргохіте, -ітив. 
ргийѳпв, іів, оф. [рготііепа] 1) пред- 

вшдяідіі — знающШ, І&піогшп всеіе- 
гпт Ітрепбепііпт; рпкіепв Ша<1 Гесі, 
я сдѣлалъ это, очень хорошо зная, 
что я дѣлаю; [2) свѣдущій, искусный, 
геі аіісщав или ід ге аіщаа, въ чеиъ- 
л.; 8) благоразумный, ѵіг; сопвііішп. 

ргшіепіег, адл. [рпкіепв] благораз¬ 
умно. 

ргадѳпііа, ае, /. [рпкіепв] 1) знаніе, 
ініигопнп, іагів; 2) благоразуміе, 

ргшхха, ае, /. иней, изморозь; роЯ. 
снѣгъ, зима. 

ргиіповив, аф\ [ргаіпа] покрытый 
инеемъ. 

ргппа, ае, /. горящій уголь, 
рпшіоеиа, ш#. [ргшшя] изъ сливы 

(дерева) сдѣланный, 
ргппшп, і, п. слива, 
ргипив, і, ?. слива (дерево), 
ргогізо, шіа, /. ѵ ргигііиа, ив, т. 

[ргигіо] зудъ. 
ргигіо, 4. чесаться, вудѣть. 
Ргива, ае, /. и Ргивіав, Міа, /. го¬ 
родъ въ Виѳиніи; отт. Ргивіѳпвѳв, 
іот, т. жители г. П. 

ргуіапёшп, еі, п. общественное зда¬ 
ніе въ греческихъ городахъ, въ ко¬ 
торомъ члены ^правящей пританіи 
(см. ргуіапів) и другіе заслуженные 
граждане пользовались содержаніемъ 
иа счетъ государства, 

ргуі&пія» ія, ѵ -пев, ія, ж. одно ивъ 
высшихъ должностныхъ лицъ въ 
греческихъ государствахъ; въ Аѳи¬ 
нахъ — членъ правящей пританіи 
(т. е. десятой части сенаторовъ, ко¬ 
торая смѣнялась чревъ каждые 85 
дней). 

рваИо,-8. играть на струнномъ 
инструментѣ, особ*, на цитрѣ или 
пѣть подъ цитру. 

рв&ііёгішп, іі, п. струнный инстру¬ 
ментъ. 

рз&ІІея, ае, т. и рзаіігіа, ае,/ играю¬ 
щій, -ая на цитрѣ. 

Рват&іЬѳ, ев, /. 1) дочь аргнвскаго 
царя Кротопа; 2) морская ннмфз, 

мать Фока. 
Раѳсая, &бів,/. имя нимфы (ОШ.). 
рверЫвта, &іів, п. опредѣленіе наро¬ 
да (у грековъ). 

рвѳидо, мнимый, л же-, Р.-Саіо. 
раеидотдиоѳ, і, т. ложное заключе¬ 
ніе (въ логикѣ). 

рнеидоШугит, і, ». потаенная дверь; 
ргоѵегЪ. рег р. = тайно, втайнѣ. 

риіШиши, і, ж. попугай. 
РзорЫв, 1<На, /. городъ въ Аркадіи. 
рвуоЬотапіІшп, іі, п. мѣсто, гдѣ вы¬ 

зывали души умершихъ. 
рнуіЪіа, ае, /. родъ винограда. 
Ріѳіёшп, еі, п. городъ въ Ѳессаліи. 
рМвапа» ае,/. ячменная каша, 
ріівапагіиш, іі, п. ячменный взваръ. 
риЪепв, іів, оф. [рпЪео, рпЬѳвсо] здо¬ 

ровый, крѣпкій, цвѣтущій. 
риЪѳг, бгів, оф*. = 1. риЬев. 
риЬѳгіав, Ііів, /. [рпЬег] 1) возмужа¬ 

лость; зрѣлость возраста; Ъ) (Тас.) си¬ 
ла мужа, р. іпехЪаиаіа; 2) пушокъ на 
подбородкѣ. 

1. риЪѳв, ёгіа, да#. 1) возмужалый, 
взрослый. Ъото, аеіая; 2) (о растсн.) 
пушистый. 

2. риЪев, ів, /. 1) возмужалость; сопсг* 
взрослые, мужчины, люди; роЯ. р. 
Багбааа, троянцы; р. а&гевіів, посе¬ 
ляне; 2) лонная часть. 

риЪѳвоо,-8. [риЬег] возмужать, 
прндтн въ совершенныя лѣта, дости¬ 
гнуть мужскаго возраста, Негсиіев, 
Чиат ргітит риЪев сегеі; Ь) подро- 
стать, созрѣвать, дпае іеіта дідпіі — 
рпЬевсипІ; 2) обростать волосами, опу¬ 
шаться; роёі. ргаіа риЬевсипі йоге, 
луга покрываются цвѣтами. 

риЬІІо&пив, да#. къ государственнымъ 
доходамъ относящійся, *иЪя. -ив, і, 
т. откупщикъ государств, доходовъ; 
-па, ае, /. жена откупщика. 

рпЫІоАііо, <5пів, /. конфискація см. 
раЫісо. 

риЫіое, аЛѵ. [риЫіспв] 1) публично, 
открыто, р. еві іпіег^ѳсіав; 2) отъ 
имени праввтельства, народа; по во¬ 
лѣ, по приказанію правительства, на¬ 
рода, роНісегі, йісеге р.; р. віаіиа еі 
роаііа еѳі; 5) въ отношеніи государ¬ 
ства, для всего народа, р. шахіпза 
Іапа еві; р. всгіЬеге, Іііегав тіііеге — 
на имя правительства, офиціально; с) 
на счетъ государства, кавны, р. вйег- 
ге, аіі. 

РиЫіоіиа, родовое нмя; отт. РиЫі- 
оійпиз, да#. 

риЫіоо, Ь [рпЫісив] X) сдѣлать об¬ 
щимъ достояніемъ, предоставить 
всѣмъ, открыть для всѣхъ, Атепіі- 
шіт, ЪіЫіоіЪесаа; 2) объявить всена¬ 
родно, обнародовать, аіідиіб; р. ога- 
ііопет, 1іЬе1І08, издать въ свѣтъ; р. 
геіісепгіа, разглашать то, о чемъ 
слѣдуетъ умолчать; 8) отобрать въ 
казну, конфисковать, ресипіаш, Ъопа 
аіісціиз. 

риЫіедІа» ае, т. другъ народа (про¬ 
звище Валерія). 

риЫіоии, да#’. 1) публичный, обще- 
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огненный, къ народу, къ государству 
относящійся, Іося р., обществ., пуб¬ 
личныя мѣста; Ьото р., занимаю¬ 
щій общественную, государственную 
должность; слова р., дѣло, касающее¬ 
ся государства, Іидов р, похороны, 
устроенн. на счетъ государства; Сат- 
рапшп р., К. составляющ. государ¬ 
ственную собственность, отт. риЫі- 
сіш, і, п. = а) казна; геГеггѳ, гейде- 
ге іи риЫісош, доставить, внести въ 
к.; сопѵіѵагі <іѳ риЫісо, — на счетъ 
к.; Ь) государствени. доходъ, обихнов. 
ріиг. государств, доходы: сошіасеге 
раЫіса, взять на откупъ — ; ЬаЬеге 
роЫіса, имѣть на откупѣ —; Іосаге 
р., отдать на откупъ — ; с) публичное 
мѣсто, площадь, улнпа, ргсиііге іп 

■ роЫіспш; ід риЪІісо ѳвве; риЫісо са- 
геге = вести уединенную жизнь; 2) 
общій, раѵог, сига; ѵегЪа р., обыкно¬ 
венныя сл.; (роёі.) р. вігисіига саппі- 
піе (простое). 

РаЫіия, іі, на предънмя. 
ри<1ѳп<1ав, рийепн, ршіѳпівг, см. 
ршіѳо. 

ра<1ео, ршіиі, риЛІіит, 1 стыдить¬ 
ся, обыхпое. ітрсгс. риДеі, стыдно; 
<рюв поп ршіеі визе іпГатіае, которые 
не стыдятся своего безславія; ршіеі 
беогшп аЦие Ьошідиш, стыдно пе¬ 
редъ богами и людьми; отт. а) ри- 
аепйоз, постыдный, позорный, ѵііа, 
тиіпега; Ь) рибепз, Ііз, стыдливый, 

скромный, Гешіпа, ѵіг; с) ршіепіег, 
аДѵ. стыдливо, скромно, 

ршіеі, ем, райео. 
риІіЪипсіия, аф. [рабеі] стыдящійся, 

застѣнчивый. 
ршіісе, аДѵ. [рибісов] стыдливо, цѣло¬ 
мудренно, скромно. 

риоіеіііа, ае,/. [рибісиз] стыдливость, 
цѣломудренность, скромноссь. 

рисііоия, аф. [рабеі] стыдливый, цѣло¬ 
мудренный, скромный, 

риаог, бгіз, іи. стыдъ. 
риѳШц ае, /. 1) дѣвушка, дѣвица; 2) 
молодая женщина: дочь, 

раѳіі&гін, е, аф. [раеііа] дѣвическій; 
дѣвичій. 

риѳііагііег, аДѵ. [риеІІагія] по-дѣвичьи, 
риѳіійіа, ае, /. Дстіѣ. отъ риеііа. 
риеііиа, і, т, Детіп. отъ рпег. 
риѳг, ёгі, т. мальчикъ; ріиг. часто = 
дѣти; а риего, а риегів, съ дѣтства. 

риегШн, е, аф. [рпег] 1) дѣтскій, от¬ 
роческій, аеіав, аппі; 2) дѣтскій, ре¬ 
бяческій, сопеШшп. 

рпѳгіШав, аіів, /. [риегііів] 1) дѣт¬ 
ство, отроческія лѣта; 2) ребячество. 

рпѳгіШег, аДѵ. [риегііів] 1) по-дѣтски, 
2) ребяческій. 

роегШа, ае, /. [рпег] дѣтство, 
раегрёга, ае, /, [риег-рагіо] рожени¬ 
ца, родильница. 

рпѳгрёгішп, іі, п. [риег-рагіо] роды, 
рожденіе. 

риегііа, ае, /. = риегіііа. 
риѳгйіив, і, т. Детіѣ. отъ риег. 
рада, ае, /. = ру$а- 
радІІ, і(Ііз, т, кулачный боецъ. 
радіШіо, бпів, /. и -Іаіов, пз, [рп- 

віЦ кулачный бой. 
радШагѳв, іиш, т. записная книжка. 
радіо, бпіз, т. [ри$по] кинжалъ; ігор. 

рІитЬеив р. = слабое доказательство, 
радіапойіив, і, т. Детіп. отъ радо, 
радпа, ае, /. [распив] 1) битва, сраже¬ 
ніе, бой, ри#пдт соттіііеге, Гасеге, 
дать ср.; 2) = споръ, босііааіівопіт 
Ьотіпит. 

радпаоііаа, Йііз, /. [риалах] драчли¬ 
вость; воияствениость. 

радпаоііѳг, аДѵ. [риалах] упорно, всѣ¬ 
ми силами. 

радпаіог, 5гіз, «и. [рп&по] боецъ, 
воинъ, ратникъ. 

риалах, &сІЕ, аф. [рирто] 1) драчли¬ 
вый, жаждущій брани, воинственный, 
$епв; ігор, огаііо; 2) строптивый, 
упрямый, упорный, сопіга аіщиет, іп 
ге аіщпа. 

радпо, Ь [распив] драться, бороться, 
сражаться, сшп аіщио, сопіга аіщиеш; 
ігор. а) спорить, противорѣчить, 8іоі- 
сі р. сит Регіраіеіісіа; ри^пааііа 1о- 
^ш м ри^паге весит, противорѣчить 
самому себѣ; Ь) всѣми силами ста¬ 
раться, добиваться, р. иі (пе) —\роН. 
р. Гасеге аіщиій. 

рпдошв, і, и», кулакъ. 
риІоЬѳІІия, оф. [Детіп. отъ риісѣег] 
красивенькій. 

риіоЬѳг, сЬга, сЬгшп, аф. красивый, 
прекрасный. 

риІоЬгѳ и риіого, аДѵ. [риісѣег] кра¬ 
сиво, прекрасно. 

риІоЪтіійсІо, іпіз,/. [риісѣег] красота, 
красивость. 

риЩщп, і, и. полей, блошная трава 
(благовонная), 

роіѳх, ісів, т. блоха, 
роііагіив, іі, іи. [риііов] цыплятникъ, 
кормящій цыплятъ, по клеванію ко¬ 
торыхъ предсказывали будущее, 

риійгіин, оф. [отъ риііиз аф.] 1) одѣ¬ 
тый въ платье темнаго, чернаго цвѣ¬ 
та, одѣтый въ траурное платье; 2) не 
чисто одѣтый, особъ, ріиг. = просто! 
народъ. 

риіійіо, Ь пускать ростки; ігор. рас¬ 
пространяться. 

1, риііив, і, іи. 1) дѣтенышъ, коолдое 
животное; р. 6^шпив, жеребенокъ; р. 
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соІшпЪішіа, молодой голубь; р. тіЫ- 
пив, ігор. з= жадный, алчный чело¬ 
вѣкъ; 2) цыплёнокъ. 

2* риііов, аф. чорноватый, темный, 
соіог; ѵевіів р. = траурное платье 
или простое платье: опт. еиЬеі. рпі- 
Іпш, і, 19. темный цвѣтъ, 

риітепіагіит, іі, п. [риітепішп] за¬ 
куска, лакомство. 

риітепіит, і, я. мясное, кусокъ мяса, 
рыбы. 

риіто, бпів, я». лёгкое, 
риіра, ае, /. мясистая часть, мясо, 
риірашѳп, шів, п. [рпіра] лакомый ку¬ 

сокъ, лакомство. 
риіратѳпішп, і, п. = риірашеп. 
риірііит, і, п. подмостки = каѳедра, 

сцена. 
ри1в,1ія,/. кашнна. 
риіваііо, бпів, /. [риіяо] толканіе, біе¬ 
ніе, удареніе. 

риіяо, 1. [реНо] 1) толкать, бить, уда¬ 
рять, аіщиет; р. овііит, Ібгев, сту¬ 
чать въ дверь; роёі. р. Іугаш, сііЬа- 
гат, играть на л.; 2) ігор. произво¬ 
дить впечатлѣніе, особл. непріятное, 
тревожить, оскорблять, апітит аіі- 
сѵдив; раѵог р. согйа; (ііі іпІесіо Іое- 
<іеге риіваіі. 

риівив, рагіср. хл. реііо. 
риіяив, ив, т. [реііо] удареніе, ударъ; 
р. ѵепагит, біеніе пульса; р. гетогит, 
гребля; р. Іугае, игра на л.; ігор. по¬ 
бужденіе, впечатлѣніе, р. ехіегпов, р. 
іша^іоаш. 

риіѵѳгёиз, адо. [риітів] пыльный, Ѵиъ 
пыли; пиЪев р., облако пыли, 

риітегиіѳпіш, адо- [риіѵія] пыльный, 
въ пыли. 

риІѵШив, і, и», [детіп. отъ риітіпив] 
подушечка. 

риіѵіпаг, 5гів, п. [риіѵіпив] подушка, 
ложе, особл. подушка передъ изобра¬ 
женіями боговъ для жертвоприноше¬ 
ній, см. Іесіівіегпішп; ігор. а) храмъ, 
ай (араб, сігса) опшіа р , во всѣхъ 
храмахъ; Ъ) жертвоприношеніе, 

риіѵіп&гіит, іі, п. =: риітіпаг. 
риіѵіпив, і, т. подушка, изголовье, 
риіѵів, бгів, т. (рѣдко) /. пыль; р. еги- 

<Шив и (аЪаоІ) риітів, мелкій песокъ, 
которымъ математики усыпали доски, 
на к-ыхъ они чертили свои Фигуры; 
ігор. а) арена, поприще, іп вио риіте- 
ге сиггеге, заниматься своимъ дѣломъ; 
іп воіеш еі р. ргосейеге, выступить 
публично, явиться передъ публикою; 
Ь) борьба, трудъ, раіша віпе риіѵеге. 

ршпѳх, ісів, т. пемза; роёі. камень 
скважистый, рухлый. 

ритісаіин, адо. [ритех] шлифован¬ 
ный пемзою; вылощенный. 

ршшоешц си#, [ршпех] пемзовый. 
ршпПіо, опія, и ршпііия, і, т. кар¬ 

ликъ. 
рипоііт, адѵ. [рип$о] коля, покалы¬ 
вая; р. еі саевіт реіеге (Ъовіет), ко¬ 
лоть и рубить. 

рипоііо, бпів, /. [рив$о] колотье, 
уколъ. 

рипоііипойіа, ае,/. детіп. отъ рипс- 
Ііо. 

рипоішп, і, п. [рип#о] точка; ігор. а) 
частица; (о времени) моментъ, мгно¬ 
веніе; іетрогів рппсіо, въ одно мгно¬ 
веніе; Ь) на выборахъ число голосовъ 
обозначалось точками на навощен¬ 
ныхъ табличкахъ оглт. р. = голосъ; 
опте іиііі р., онъ получилъ всѣ голо¬ 
са, ігор. онъ заслужилъ полное одо¬ 
бреніе. 

рип&о, риреді, рипоішп, 8. колоть; 
ігор. безпокоить, огорчать. 

Рипіо&пшц см. Роепі. 
Рипісѳшц Рипісиз, см. Роѳпі. 
рипіо, 4. и рипіог, 4. дероп. наказы¬ 

вать, карать. 
рипіііо, опія, [рипіо] наказаніе. 
рипіЮг, бгів, т. [радіо] каратель. 
Рипин = Роѳпив. 
рира, ае, /. дѣвочка. 
риріШц ае, /. [детіп. отъ рира] 1) си¬ 
рота; 2) зрачокъ, зѣница, 

рирііі&гів, ѳ, адо. [рарШив] сиротскій, 
риріііив, і, т. [детіп. отъ рарпв] си¬ 
рота. 

Риріив, родовое имя. 
риррів, ів,/. норна; роёі. = корабль, 
рирйіа, ае, /. детіп. отъ рира. 
рирйіиа, і, т. сіетіп. отъ рироя. 
ририв, і, т. мальчикъ, 
ригѳ, адѵ. [ригия] чнсто. 
ригвйтѳп, іпів, п. [риг^о] 1) нечисто¬ 
та, грязь; 2) роёі. очищеніе, очисти¬ 
тельное средство. 

ригдатепіит, і, я. = риг^атеп. 
риг^аііо, опія, /. [риг#)] очищеніе; 

ігор. нзввненіе, оправданіе. 
риг&о, 1. чистить, очищать; роёі. рпг- 

^агі тогЬі, избавиться отъ болѣзни; 
ігор. а) извинять, оправдывать, аіі- 
диет ге аіщиа, кого въ чемъ; р. ее 
аііспі, извиняться передъ кѣмъ; Ь) 
приводить, говорить въ извиненіе, 
въ оправданіе, циі ригдогепі, пес аис- 
іов аЬ ео Ваяіагпов еіс. 

ригіПоо, 1. [ригив-іасіо] очищать, 
ригііег, адѵ. = риге, 
ригрйга, ае, /. 1) пурпуръ, пурпуро¬ 

вый цвѣтъ; 2) пурпуровая одежда, 
багрявица, порфира, 

ригригаіив, адо. [ригри**] одѣтый въ 
багряницу; ейЬві. -іив, і, ія. придвор¬ 
ный, царедворецъ. 
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ригрйгёив, оф. [ригрига] 1) пурпуро¬ 
вый, багряный — алм, пурпуро-ФІо- 
летовыІ, ѵевіііив, вапдоіз, йов; Ь) роіі. 
блестящій, прекрасный, оіог, ѵег; 2) 
одѣтый, обдеченный въ багряницу, 
гех, іугаппиз; Ь) покрытый пурцу- 
ромъ, іогпв. 

ригив, оф. чистый, т&иив, а^иа, сое- 
Ішп; отт. виЪві. рагпт, і, п. чистый 
во«духъ, ясное небо; ігор. а) неза¬ 
пятнанный, безпорочный, невинный, 
апіпшв, Ъото; Ь) безошибочный, пра¬ 
вильный, вегто; с) простой, безъ укра¬ 
шеній, допив йісепді рпгит еі сапіі- 
сіит; отаііо, іодо р. 

рив, ригіа, п. гной, сокровица; ігор. 
изліяніе желчи, брань. 

ривШиа, оф\ [ривіо] крошечный; Ігор. 
ничтожный, слабый, малодушный, 

ривіо, бпів, т. маленькій мальчикъ, 
ривійіа, ае,/. [рив] пузырёкъ, 
риіатеп, Ыв, п. [риіо] шелуха, ко¬ 
жица. 

риіаііо, бпів,/. [2. риіо] обрѣзываніе, 
подчистка. 

риіаіог, бгія, т. [2. риіо] обрѣзываю¬ 
щій, подчищающій деревья. 

риіѳ&І, аіів, ». [раіеив] 1) каменная 
ограда около колодца; 2) мѣсто по 
какимъ-либо причинамъ священное я 
потому обнесенное оградою, особл. 
р. ЬіЪопів, на Формѣ; отт. р. ЬіЪо- 
піа и аЪво]. рпіеаі = Іогит или дѣла 
на Форумѣ, особл. денежныя дѣла 
(Гоепегаіопіт, агдопіагіогит). 

риіе&іів, е, оф*. [риіепв] колодезный, 
ключевой. 

риіеагіив, іі, т. [раіеив] колодезникъ, 
риіео, иі, — 2. гнить, пахнуть гнилью, 

вонять. 
Риіѳоіі, бгиш, т. городъ въ Кампа¬ 

ніи; отт. Риіеоі&пив, аф. и Риіео- 
ІапІ, бгиш, т. жители г. П.; Риіѳо- 
Іапшп, і, п. помѣстье близъ г. П. 

риіег, ігів, іге, оф*. 1) гнилой, нсаор- 
ченный, таіат, пале; 2) рухлый, 
рыхлый, дряблый, мягкій, Іарів, во- 
Ішп, таттае. 

риіѳвоо и риіівсо, іаі, — 8. [риіео] 
начинать гнить, гиить. 

риіепв, і, т. колодецъ, 
риіісіѳ, ад,ѵ. [риіМив] противно, скуч¬ 

но, чопорно. 
риіісііивсйіив, оф*. [дстіп. отъ риіі- 

<іиѳ] немного чопорный, скучный, 
риішпв, оф\ [риіео] попорченный, гни¬ 

лой, вонючій, саго, иѵа; ігор. а) дряб¬ 
лый, вялый, ѵіг; Ь) противный, скуч¬ 
ный, чопорный, огаіог, огаііо. 

риіівоо, 8. см. риіеаоо. 
1. риіо, I. считать, аіідоід рго піѣііо, 

аІЦиет і’огіат; р. тадоі (реп. ргеШ) 

высоко ставить, высоко цѣнить; р. 
зіаіиат (Іепагіів диайгіпдопіів, оцѣ¬ 
нить ст. 400 д.; Ь) думать, риіо П- 
Іит Ьос іесізве; (*і ѵійегев) риіагев, 
ты думалъ бы, ты могъ бы подумать; 
с) обдумывать, аіцшй, шиііа весит; 
<2) р. гаііопеа сит аіщио, привести въ 
порядокъ, свести съ кѣмъ счеты. 

2. риіо, 1. (рѣдко) подрѣзывать, под¬ 
чищать, агЬогеа. 

риігѳ-і&оІо, Ібсі, Гасіит, 8. дѣлать 
рухлымъ, рыхлымъ, ваха;рам. тлѣть, 
гнить. 

риігѳвоо,-8. [риіег] дѣлаться рух¬ 
лымъ; истлѣвать, гнить. 

риігісіцв, оф*. [риіег] рухлый; рыхлый, 
гнилой. 

риігів, е, оф. = риіег, гів, е. 
риігог, бгів, т. [риіег] гниль, гнилость. 
риіив, оф. чистый, блестящій. 
Руйпа, ае, /. городъ въ Македоніи; 

отт. РуДпаѳив, оф. 
рудо, ае, /. роН. = паіез. 
Рудой аѳі, бгиш, т. пигмеи, каряжнж, 
по преданію цѣлое племя въ Эѳіопіи, 
воевавшее съ журавлями; отт. Рув- 
шаеив, оф'.; аѵів Р. я» журавль. 

Рузсп&ііоп, бпів, т. 1) внукъ Агенора; 
2) царь тирскій, братъ Дидожы. 

РуШІев, ае, и ів, т. другъ Ореста, 
ігор. нѣжный другъ; отт. Руіасібш, 
оф. 

руіаѳ, Бгшп, /. узкій проходъ, тѣсни¬ 
ны, особл. — ТЬегторуІае; отт. ру- 
Іаіоив, оф*. = ѳермопильскій. 

Руіаетѳпѳв, ів, т. предводитель Ре¬ 
нетовъ въ іі&ф л агоніи. 

Руіив, і, /. городъ въ Мессенія (?), ро¬ 
дина Нестора; отт. Руііив, оф. ча¬ 
сто = Несторовъ; РуШ, бгиш, яз. 
жители г. II. 

руга, ае, /. роёі. ** годов. 
Ругаотоп, бпів, т. одинъ ивъ кжхяо- 

повъ. 
Ругаотив, і, т. одинъ изъ кентавромъ. 
ругаті<Шпв, оф*. [ругатів] пирахн- 
дальный. 

ругАтІя, і<іів,/. пирамида. 
Ругепаѳі, топіев, горы между Иепа- 

ніею и Галліею. 
ругёіЬгоп, і, п. балдріяиъ (растете). 
Ругдо бгиш, т. городъ въ Эгруріж; 

отт. -допвів, е, аф*. 
Ругдо, ив, /. кормилица дѣтей Пріама. 
ругорив, і, т. бронза. 
РуггЪа, ае, /. 1) супруга Девкахіопц 

2) городъ на о-вѣ Лесбосѣ, отт. 
РуггЫав, Мів, оф./. 

РуггЬо, бпів, т. греческій философъ, 

скептикъ; отт. РуггЪопѳі, м -пП, 
бгиш, т. послѣдователи Л. 

РуггЪгш, і, т. 1) сынъ Ахиллеса; онъ 
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убитъ Орестомъ въ Дельтахъ; отт. 
РуггЫаев, ае, т. потомокъ П., ріиг. 
РуггЫ<іаѳ, &пш, т. жители Эпира; 
2) царь впирскіЙ, к-ыЙ велъ войну 
съ римлянами. 

РуіЬ&вбгаа, ае, т. греческій фило¬ 

софъ, урож. о-ва Самоса, поселившій¬ 
ся въ Кротонѣ, въ южной Италіи; 
отт. Руйвдогдав и -#огісив, аф.; 
РуНодогб! и -гісі, бгшп, т. послѣ¬ 
дователи П. 

РуіЫоия, іЫив, см. РуіЬо. 

РуѣЪо, ив,/ древнее названіе той ча¬ 
сти Фокиды, въ к-ой г. ДельФы; 
отт. а) РуіЫоок и РуІЫия, оф. 
пиѳіЙскій, дельфійскій; <1епв Р. = 
Ароііо; Ь) РуіЫа, ае, /. жрица въ 
храмѣ Аполлона въ Дельфахъ; с) Ру- 
ІЬіа, 5шт, п. пиѳі&скія игры въ 
честь Аполлона. 

РуШоп, бпів, и», огромный вмѣй, 
умерщвленный Аполлономъ въ Фо- 
кндѣ. 

рухіа, Шв, /. жестяночка, баночка. 

О. — фаІпіив, ппедъимя. 
4П&» адл. ^иі] а) (т. е. ѵій, рагіе) по 

которой дорогѣ, съ которой стороны, 
гдѣ; Ь) (= дна гаііопе) какъ, какимъ 
образомъ, іііші дна Гасіаго? с) дпа — 
яшц какъ — такъ; ф на сколько, ^па 
Исаіі; я на Ідв вві. 

аиа-стивдив и ащюшщпе, айю. гдѣ 
бы нн, куда бы ни — ; какимъ бы 
образомъ ни —. 

4иа<1&тгёші0 = диабат рагіе іеппв, 
до извѣстнаго предѣла, до извѣстной 
точки. 

виадта, ае, /. ^паіпог] 1) четыре- 
уголъникъ; 2) четвертая доля, кусокъ. 

днайгадопагіод, оф- [дпабг&^епі] изъ 
сорока состоящій. 

дпайгадопі, ае, а, аф. пит. йЫг. по 
сороку. 

4иаДг&дашптш, аф. пит. огй. соро¬ 
ковой. 

4И&<іг&віе8, шіѵ. пит. сорокъ разъ. 
^11ас^^ав1пі;а, аф. пит. саЫ. сорокъ. 
дшмігапв, іш, іи. 1) четверть асса = 8 

апсіае; 2) четвертая часть, Ъегев ех 
^., наслѣдникъ, получающій четвер¬ 
тую часть. 

4иа<іг&піагіш, аф. стоющій */4 асса, 
см. чпабгапв. 

диайййив, рагіср. гл. диа<іго; 2) оф. 
четыре угольный, Іарів; отт. ^иабга- 
іпт, і, ». четыреугодьннкъ; Ь) Ргор. 
пропорціональный, средній, прилич¬ 
ный. 

даадгісіішт, і, п. ем. аа&ітШиит. 
^иа<1гІѳппів, е, оф\ |^паіиог-аштв] 

четырехлѣтній. 
^иа4гіѳппішп, іі, п. [диабгіеппів] че¬ 

тырехлѣтіе. 
доайгІіЪгі&т, а&>. [диаіиог] на че¬ 
тыре части, (Утібѳге. 

даа<1гШ(1ав, оф. [дпаіиог-йпбо] че- 
тырера здѣльный. 

аи&агідое, йгшй, /. ^ааіаог^артт] 1) 
четверка лошадей, четверня; 2) ко¬ 
лесница, запряженная въ четыре ло¬ 
шади; ргоѵегЪ. патіЬиа ѳі дааігі^ів 
аіідиігі реіеге, всѣми силами добивать¬ 
ся чего-л. 

диас!гі&&гіиву іі, т. ^аабгі^ае] упра¬ 
вляющій четвернею, 

даасігі^аіші, аф. [дпабгіяае] съ изо¬ 
браженіемъ колесницы, запряж. въ 
четыре лошади, питав (монета), 

даайгі&йіа, ае, /. АетІп. отъ дааіІгі- 
&ае. 

диаЛгУй^Ів, е, и -ійртв, аф\ [диаіиог- 
Зн&ит] запряженный четвернею: 
отт. виЬёі. ^иас^гі^й$і, бгшп, ні. (еяпІ) 
четверня, четыре лошади рядомъ за¬ 
пряженныя. 

^иасIгітѳвігІв, е, оф. [тепяів] четы- 
рехмѣсячный. 

диасігітйіив, оф. йяпіп. отъ диабгі- 
тив. 

диасігітив, аф. [диаіиог] четырех¬ 
лѣтній. 

ди&сігіп&ѳп&гіав, аф. [^на<1гіп$епі] 
нзъ четырехсотъ состоящій, 

диасігіпвѳііі, аф. пит. йгвіт. по четы¬ 
реста. 

диа<ігі п#ѳпі»вІтив, аф. пит. огЗ. 
четырехсотый. 

диа<ігіп^ѳпіі, ае, а, оф*. пмш. сагі. 
четыреста. 

^ааб^гіпвѳпіІѲ89 аЛѵ. пит. четыреста 
разъ. 

дтіа<1гірагШіі8, оф. І^ааіпог-рагііо] 
на четыре части раздѣленный, 

ди&сігірѳйаіія, см. ашйгирѳбапа. 
фіабгірѳв, см. дшкіпірев. 
диа<1гір1аіч>г, см. апасігаріаіог. 
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дпыігіріех, см. дшиігиріех. 
дшкігігѳіііів, ѳ, оф\ ^иаіиог-гетив] 

четырехвесельный, съ веслами въ че¬ 
тыре ряда; отт, внШ. ^иабгі^етІ8, 
ів, /. = патіа 

диайгітіит, и, *. [диаіиог-ѵіа] пере¬ 
крестокъ. 

диа<іго, 1. ^иабгшп] дѣлать четыре- 
утольнымъ, аінцііб; ігор. а) приво¬ 
дить въ порядокъ, обдѣлывать, ога- 
ііопет; Ъ) іпіг. быть впору, прили¬ 
чествовать, идти, сощапсііо даабгаі; 
диабг&ге аб аіщиіб, іп аіцпет; ві На 
ііЬі диабгаі, если тебѣ такъ угодно; 
вшпта гаііошш дпабгаі, счетъ вѣ¬ 
ренъ. 

^иа<і^ит, і, п. [диаіпог] четыреуголь- 
инкъ; ігор. гебі^еге аіщоіб іп ^иа- 
(Ігшп, привести что въ порядокъ, хо¬ 
рошо устроить. 

да&агирб&шв, іія, аф ^ааіаог-рев] 
ходящій на четырехъ ногахъ — ска¬ 
чущій, едшіа; роёі. = лошадь, 

ди&сігйрде, ёбів, оф. ^иайюг-реа] 
четвероногій; еиЬеі. четверои. жи¬ 
вотное. 

ашиігирВДог, бгія, т. Гааасігнріив] 
доносчикъ (получающій */4 часть пе¬ 
ни?); чаще = придирщикъ, обман¬ 
щикъ. 

ааа&гиріех, ісіа, ад$. |/ішЦиог-р1ісо] 
четверной, четвероякій. 

дімиігарНео, 1. ^иабгпріех] учетве¬ 
рять. 

ди&йгйріш, оф. [чиаіиог] вчетверо 
большій. 

диаегііо, 1. [чааего] ревностно искать, 
спрашивать. 

до&его, аіѵі, аіішп, 8. 1) искать, аіі- 
^иет; оссавіопет, сапаат аіісіциа 
геі, искать случая, повода къ чему-л.; 
іііпб ^паегіі е^иепііат (=*требуетък 
тога ^ааеаііа, насильственная с.; о) 
стараться пріобрѣсти, атогеш аіЫ, 
віогіат; ^. аІ^иіб аіісиі, стар, доста¬ 
вятъ кому что; ^. іптібіат іп аіщпеш, 
стар, возбудить ненависть противъ 
кого; 2) стараться узнать: а) спра¬ 
шивать, аіщиіб аЬ (бе, ѳх) аіщио, у 
кого что-либо; Ь) производить слѣд¬ 
ствіе, взслѣдовать, бе тогіе аНсцща, 
бе іахНа ге; ц. сгітеп; д. іп аіідиет. 

аиаваШо, бпіа, /. [чиаего, 2. Ь.] из¬ 
слѣдованіе, слѣдствіе, 

диаевйог, бгіз, я». ^паего, 2. 5.] про¬ 
изводящій слѣдствіе, слѣдователь, 

ди&ѳвііот, і, п. [дааего] вопросъ, 
дааевгіав, рагіср. м. чпаего; 2) аф. 

изысканный, принужденный, сот і Іа в; 
Ь) необыкновенный, чрезвычайный, 
Ьопогеа. 

диаеѳо,-8. [дааего] просить. 

дпаевііойіив, і, я». [Зстіѣ. отъ ^пае• 
аіаѳ] небольшой барышъ, неб. выгода, 

да&евііо, бпіа, /. ^оаего] 1) спраши¬ 
ваніе, сарііѵогит, допросъ — ; 5) (чо- 
ще) изслѣдованіе, іп фіаевііопет ѵо- 
саге, подвергнуть изслѣдованію, из¬ 
слѣдовать, особа, судебное изслѣдо¬ 
ваніе, слѣдствіе: ехегсеге, ЪаЬеге 4., 
производить слѣдствіе; сопаіііаеге я., 
назначить слѣдствіе; ^аае8^іопев рег- 
реіиае = слѣдственныя коххнссін 
подъ предсѣдательствомъ претора; 
^бех ^иае8ііопів, производящій слѣд¬ 
ствіе; 2) предметъ, подлежащій из¬ 
слѣдованію, разбору — вопросъ, рег- 
бШісіІів еаі ц. бе паіига беопшц ро* 
пеге яиаевііопѳт. 

диаѳ8Іішіой1&, ае, /. отъ дпае- 
8Ііо] вопросецъ. 

фіаевіог, бгіа, т. ^паего] 1) квесторъ, 
к-ыЙ вавѣдывалъ государственными 
доходами и расходами; кааначей; 2) 
(рѣдко) = чааеаііог, производящій 
слѣдствіе, слѣдователь, раггісібіі. 

фіаеаібгіив, <Ц;\ (^ааеаіог] квѳстор- 
скій; ѵіг д:, бывшій квесторомъ; оит. 
$иЪ*1. чиаевіогіпт, іі, п. а) донъ квес¬ 
тора; Ъ) (іепіогіиш) палатка квестора 
въ лагерѣ. 

дааевіаовѳ, аЛѵ. [^иаеайюеив] при¬ 
быльно, съ выгодою, 

дпаевіаовав, аф. киаевіпя] 1) при¬ 
быльный, доходный, выгодный, гев ц. 
аіісиі; 2) имѣющій въ виду прибыль, 
корыстолюбивый, Ьошо; 3) (Тае.) из¬ 
влекающій большую выгоду, полу¬ 
чающій хорошіе доходы, богатый, 

дпаегійга, ае,/. [диаезіог] должнотть 
квестора. 

аиаѳвіив, ив, я». ^иаего] 1) стяжаніе, 
добываніе, пріобрѣтеніе, ресипіав; 2) 
прибыль, выгода, заработка — про¬ 
мыселъ, тегсепагіогшп; ЬаЬеге аіі- 
Япіб дпаевіиі, извлекать изъ чего вы¬ 
году, промышлять чѣмъ; еме ^п*е- 
аіиі, служить источникомъ доходомъ, 
приносить выгоду; респпіат іп ^аае- 
аіп геііпдпеге (= на проценты). 

диа-ІІЪѳЪ, айѵ. 1) (собств. рагіе) гдѣ 
угонно, вездѣ; 2) (совете, гайопе) ка¬ 
кимъ угодно образокъ всячески, 

аи&іііц е, о4/. какой. 
^ааііа-оипдие, -Іесипдие, оф‘. хжкой- 

бы ни. 
диаІіѳ-НЬѳІ, -ІеІТЪеі, аф\ какой угодно, 
дааіііаѳ, аіів, /. [диаіів] качество, 
доаіі^ег, шк>. [дааіів] какъ, 
ди&іііѳг-оипдие, аДѵ. какъ бы ни, 
какимъ бы то ни было образокъ. 

диаІйЪѳі, айѵ. = ^аа1іЪеі. 
дааішп, і, я. и -Іив, і, т. корзинка, 
плетёнка, оеобл. для шерсти. 
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^шцп, адѵ. *1) какъ — сколь, сколько, 
^аат роіеві; дпат віпі Ъош, іпіеііі- 
діа; чпат спріппі 1аи(ідгі! ^иат теі- 
Іет, иі — какъ бы я желалъ, что¬ 
бы —; часто при превосходя, степ. = 
какъ можно, 'сколько возможно, 4. 
тахітѳ, сеіеггіте; тепсіеге яиат 
ріпгіто, продавать какъ можно доро¬ 
же; р. ргітпт, какъ можно скорѣе; 
2) при сравнит, ап. = нежели, іа та- 
^ог еві дп&т іи; иногда подраэумѣ- 

вается та$ів: сіагі та^огев ^иат ѵѳ- 
іивіі = таре сіагі тф. ѵ.; 3) при 
аЫ. іетрогів = послѣ того какъ: іег- 
ііо ашю ^иат ѵвпегаі. 

дшші4іа, аф. какъ долго; въ то вре¬ 
мя какъ, пока. 

дшт-ІІЪбі, айѵ. сколько угодно. 
диат-оЪ-гет, айо. почему, 
диатргітит, аЛп. см. диат, 1. 
ди&тдпат, соф. 1) хотя, 4. гесіе <Іі- 

сіі, іатеп — ; 2) (рѣдко) = однако, д. 
диі<1 ^иог. 

диат-тів, [ѵоіо] 1) адл>. сколько угод¬ 
но, шиііов епитегагѳ роввит; 2) 
(чете) соту, сколько бы ни — хотя, 

рги4епв віі. 
дпД-п&т, аЛѵ. (собств. рагіе) гдѣ же? 
диапсііті = да&тйга. 
диашіо, айѵ. 1) іпіеггод. и геіаі. когда; 

Ь) ^рікко) такъ какъ, ай тавота 
паіі витив; 2) тйс/. когда либо, пе 
^пап<іо, ві диапйо. 

диапйб-оипдив, айѵ. 1) геіаі. когда 
бы ни, когда только, д. те ігаЪипі 
пе^оііа Кошат; 2) \п<Ье$. когда-ни¬ 
будь, тіЬі роепав йаЫв. 

ди&псіо-диѳ, 1) аЛѵ. геіаі. когда бы 
нн; Ь) іпйе/. когда ннбуоь; 2) соту. 
такъ какъ, Ъі вроропйегипі. 

дшшйо-дшйет, соту, такъ какъ, 
циаодиат = ^иат^иат. 
даапШав, ііів, /. [диапіив] количе¬ 

ство. 
ди&піюрбгѳ, аДѵ. [фіапіо-орете] въ 
какой степени, сколь много, сколько, 

дшшійіоа, аф. [йяпіп. отъ диапіив] 
еколь малый. 

фиаегійіив-оивдие, аф. какъ ни малъ, 
^папи^1а8сп^^ае еві, сколько бы малъ 
ни былъ. 

ди&пітп-тів, соту, [тоіо] см. диап- 
ШвѴІВ. 

диапіия, аф. 1) сколь великій, какой, 
доапіа ѵісіогіа; іааіив ехѳгсііив, 
^и&піиа — ; диапіа шахіта роіпіі се- 
кгіі&іе = ^ш^т шахіта р. с.; циап- 
іивдиапіпв = чиапіивешщие; 2) = 
сколь много, сколько, ^иапіа ресипіа; 
особл. пеиіг. ^иапіит Ггитепіі, диап- 
іит роввит; іп диапішп, на сколько; 
диапкша ай, что касается до; 3) ^иап- 

1і (реп. ргеШ) за сколько, за какую 
пѣну: диапіі етіі? всів ^иапіі еит 
Гесегіт, ты знаешь, клкъ высоко я 
его цѣнилъ; дцапіідиапіі еві, сколь 
бы дорогъ ни былъ; Ъ) аЫаі. диапіо 
(при сравнит, степ.) чѣмъ,ч чиапіо 
дгаѵіог, ^. теііив. 

диапіив-оипдиѳ, оф. сколь ни великъ7, 
какой бьі нн. 

диапідо-ІіЪѳІ, аф. = яаапіпвѵів. 
диапіиа-ѵів, аф. [ѵоіо] какой угодно 
величины, какъ бы ня (былъ) великъ; 
отт. диапіитѵів, соф. = диатт, 
сколько угодно —хотя бы, ехееііав. 

даа-ргоріэт, а&с. почему, 
диа-гѳ, айѵ. чѣмъ = отъ чего, почему, 
доагіасіѳоит&пі, о гит, т. къ четыр¬ 
надцатому (легіону) принадлежащіе, 

дпаг&ппв, аф. [диагіпв] 1) къ четвер¬ 
тому (легіону) принадлежащій, ріиг. 
солдаты четвертаго легіона; 2) ^иа^- 
іапа, ае, /. (т. е. ГеЬгів) четырехдиев- 
ная перемежающаяся лихорадка, 

диагі&гіон, іі, т. [<*иагіив] четверть 
мѣры, особл. вехіагіі. 

диагіив, аф. пит. отсі. четвертый; 
диагіит и -іо, адѵ. пит. въ четвертый 
разъ. 

ди&гіав-йѳоітив, аф. пит. огй. че¬ 
тырнадцатый. 

диа-ві, 1) соф. какъ будто, ц. е^о ров- 
веш; ііЬі поп Іісегеі; 2) адл. какъ, 
подобно какъ, рота ех агЪогіЬив, 
сгисіа ві віпі, тіх атеЛипіиг, віе — ; Ь) 
почти, около, ц. диіп<іесіт іаіепіа; 
рв(іа1ів. 

^иавШит, і, п. и -Іив, і, т. [йетіп. 
отъ диаіит] корзиночка, особл. для 
шерсти. 

дпаввЗДіо, <5піѳ, /. ^иавво] трясеніе, 
дааяао, 1. [4иаііо] 1) тряств, сильно 
качать, аіі^иісі; иногоа іпіг.^ трястн- 
ся, качаться; 2) растрясать, повреж¬ 
дать, разбивать, паѵів дпавв&іа, к., въ 
которомъ открылась течь; роді. дпав- 
ваіит тигі, проломъ; ігор. гетри- 
ЬНсат, привести г. въ совершенное 
разстройство. 

1. ^иав8и8, рагіер. и. ^иаііо. 
2. ^иаввив, ив, т. [^а&ііо] потрясеніе, 

трясеніе. 
дааіѳ-?аоіо, Г^сі, — 8. потрясать, 
диа-ііѳпиву адѵ. до которыхъ поръ: 
какъ далеко или какъ долго; ігор. а) 
на сколько, сообразно съ тѣмъ какъ; 
Ь) роН. въ разсужденіи того, что — ; 
поелику. 

диаіег, айѵ. пит. четыре раза, четы¬ 
режды. 

диаіегпі, ае, а, аф. пит. йізіг. по че¬ 
тыре. 

диаііпив, аеіѵ. = диаіѳппв. 
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диаііо, дпавві, цпаавшп, 8. 1) трясти, 
качать, сариі, головою; ігор. д. рори- 
Іит гіви, разсмѣшить народъ; едиив 
д. сашриш, топчетъ, скачетъ по п.; 
ігор. а) потрясать, производить силь¬ 
ное впечатлѣніе, апітит, тепіет; 5) 
тревожить, мучить, едипш сагвп, ор- 
ріба Ьеііо; 2) толкать, гйать, аіідиет 
Іогав ргае ве; 3) растрясать, разби¬ 
вать, тагов; паѵіа диавва, к., въ к-омъ 
открылась течь; ігор. диавва тох, раз¬ 
битый г. 

диаігібшіт, і, п. ^ааіаог-сііез] четы¬ 
ре дня. 

диаіиог, оф. пит. сагй. четыре, 
диаіиог-сіеоіт, аф. пит. сагЯ. че¬ 

тырнадцать. 
диаіиог-тігі, бгпт, т. коммиссія со¬ 

стоящая ивъ четырехъ мужей, 
дие, соф. н, ставится своди слова: ве- 
паіив рориіивдиѳ Кошапив; (еі— раг- 
іісхйа соргЯаііѵа дие —рагНс. афмпс- 
ііѵа). 

диѳія, дрсвн. форма = диіЪив. 
дивт-абтббит, аЯс. какимъ обра¬ 

зомъ, какъ. 
дпѲО, Іѵі и іі, ііит, 4. мочь, 
диегсёіит, і, п. дубовая роща, 
диѳгоеив, аф. [диегсав] дубовый, 
диѳгоив, ив,/, дубъ; роёі. д. сітііів = 

согопа диегсеа, вѣнокъ изъ дубовыхъ 
листьевъ. 

диегѳіа, ае, /. [диегог] жалоба, 
диегѳііа, ае,/. = диегеіа. 
диегіЪипсіив, оф. [диегог] жалующій¬ 

ся, жалобный. 
диѳгітбпіа, ае,/. [диегог] жалоба, 
диѳгііог, 1. Яероп. часто или горько 
жаловаться. 

диегпѳиа и -пив, аф. =-* диегсеив. 
диегог, диевіив 8,8. Яероп. жаловать¬ 
ся, бе ге аіідиа, на чго; араб аіідиет 
или сит аіідио, кому; д. Гогіипат, 
жалов. на свою судьбу, 

диѳгдиѳіиіапин, аф. [диегсеіит] ду¬ 
бовый. 

диегйіив, аф. [диегог] 1) жалобный, 
жалостный, ѵох; 2) роёі. издающій 
жалобные звуки, жалобно звучащій, 
скогба, іиЪа; аепех д., — безпрестан¬ 
но жалующійся. 

1. диевіив, ив, т. [диегог] сѣтованіе, 
жалоба. 

2. диевіив, рагіср. гл. диегог. 
диі^ диае, диой, 1) ргоп. Ыаі. еі іп- 

іеггод. который, ая, оѳ; Ь) — диаіів, 
какой! ХепорЬоп, диі ѵіг! КВ. аЫ. диі 
ем. дио, см. ниже; 2) ргоп. іпЯе/. диі 
(диае) диа, диоб = аі^иі, -диа, -диоб, 
который-нибудь, какой-либо: ві диоб, 
пит диоб ѵевіі^іит; диів, аЫаі. древн. 
ф. = диіЪив. 

диі* аЫ. = дио и (рѣдко) диа особл. 
пеиіг. к&Ьео, диі (чѣмъ) иіаг; тіх ге- 
Іідиіі, диі еЙеггеіиг; диісит = дио- 
сит; 2) аЯѵ. = отъ чего, почему, диі 
Йі, иі —. 

диіа, соф. потому что. 
диіб-пахп, аЯѵ. почему? 
диіодиаш=диібдиаш, см. диівдиат. 
диіодиісі = диібдиіб, см. диіадиія. 
диі-оипдиѳ, диаес., диобс., ргоп. геI 

еі іпЯе/. который бы ни, кто бы нм, 
какой бы нм — всякій, 

диі-йат, диаебат, диоббат и (виЬзі.) 
диіббат, нѣкоторый, нѣкто, нѣчто, 

диібѳт, аЯѵ. (ставится послѣ слова, 
къ к-му относится) 1) же, что ка¬ 
сается до, по крайней мѣрѣ, именно, 
сии замѣняется удареніемъ: Ше дш- 
бет піЪіІ біхіі, пипс диібѳт Котае 
еві, кос диібет іетроге; Ъ) въ самомъ 
дѣлѣ, конечно, подлинно, бесіреге 
кос диібет еві, поп ^пбісаге; 2) пе — 
диібет, даже не — : пе папе диібет 
кос біеіі. 

диШпі,». диім, 1. с. 
диіѳв, ёіів, /. 1) покой, отдыхъ, ІаЬо- 

гит или а ІаЪогіЬив, отъ трудовъ, по¬ 
слѣ трудовъ; диіеіет сареге, отды¬ 
хать; Ъ) — сонъ, диіеіет сареге, по¬ 
чивать, спать, рег диіеіет, іп диіеіе, 
во снѣ; 2) спокойствіе, тишина, миръ, 

диіѳвоо, диіёѵі, ^иіёіит, 8. [диіев]!) 
покоиться, отдыхать, тііііев доіев- 
сипі; розЦиат ѵепіав диіетіі, — 
утихъ; 2) оставаться спокойнымъ, 
диіевсеге поп роіиіі; д. іп гериЫіса, 
не принимать участія въ дѣлахъ г.; 
отт. поп диіевсеге, гехп аббпсі аб іп- 
іегге^пит = не допустить, не дозво¬ 
лить, чтобы дѣло было доведено, до¬ 
шло до м.; 3) молчать, диіевсе; иі циі- 
евсап!, шопео. 

диіеіе, аЯѵ. [циіеіиз] спокойно, 
диіёіив, аф. спокойный. 
диі-ИЬеі, ди&еІіЪѳі, диісііЬѳі (шЬві.) 
и диобИЬеі (аф.) ргоп. гпЯе/. кото¬ 
рый угодно, что угодно, каждый, 

диіп, соф. 1) съ сослахат. пакл. (послѣ 
хлавн. отрицателън. предлож.) чтобы 
не, поп роввит, ^иш всгіЬ&т, я не мо¬ 
гу не писать; Гасеге поп роіпі, диіп 
ііЬі бесіататеш, я не могъ не объя¬ 
вить тебѣ; Ъ) (послѣ поп биЬііо, пето 
биЬііаі, биЬіит поп еві) = что: поп 
биЬііо, диіп тепли бісав; диів бпЬііаі, 
диіп = пето б. ^иіа — ; с) = диі поп, 
диоб поп, который бы не, что бы не: 
пето еві, диіп ѵібеаі = нѣтъ нмкого, 
к-ый бы не в., всякій видитъ; піЫІ 
еві, диіп роввіі бергаѵ&гі; 2) (сі ивъ- 
явит., сослахат. и съ повелит, наклон.) 
отчего не = и такъ; диіп сопвсепбі- 
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шив ѳдаов? циіп сопішѳіів ѵосет = 
молчите; цшп ехрегіатиг, попро¬ 
буемъ; фііп біс виііт, схожи*же тот¬ 
часъ; Ъ) даже, циіп сиріо; диіп еііаш 
посІіЪив, даже ■ по ночамъ, 

диі-пат, диаѳпат, диойпат, см. 
диівпат. ' 

циіпоипх, псів, т. ^и^ие-ипсіа] 1) 
пять двѣнадцатыхъ, особ*, асса; 2) 
расположеніе по пяти, наподобіе пя¬ 
тя очковъ на игральной кости: агЪо- 
гев ід ^ошсппсеш аегеге; опітеа іи 
ашпсипсет сіівровііі. 

диіікіѳеіев, ааѵ. пит. пятнадцать 
разъ. 

диіпсіёоіт, аф. пит. саг й. пятнадцать. 
фііп<іеоіт-ѵіг, і, т. членъ коммнссіи, 

состоящей ивъ пятнадцати мужей, 
диіпсібоіт-уігаіів, е, аф. принадле¬ 
жащій, относящійся къ члену ком- 
мпссін, состоящей изъ 15 мужей. 

^и1п<іѳпі, см. циіпісіѳііѣ 
диІпдопагіиа, аф. [чиіпяеш] изъ пя¬ 
тисотъ состоящій. 

диіп&ѳпІ, ае, а, аф. пит. йШг. по пя¬ 
тисотъ. 

диіпвѳпіевшиш, аф. пит. огй. пяти¬ 

сотый. 

дпіодепЯ, ае, а, аф. пит. сагй. пять¬ 

сотъ. 

диіпвѳпіІѳв, айѵ. пит. пятьсотъ разъ, 
диіпі, ае, а, аф. пит. йізіг. по пяти. 

диіпі-йѳпі и даіп-йѳпі, ае, а, аф. 
пит. йізіг. по пятнадцати. 

диіоди&2бпагіи8, аф. [циі^иаяепі] 
ивъ пятидесяти состоящій. 

диівди&8ѳпі, ас, а, аф. пит. йиіт. 
по пятидесяти. 

аиівдиа$ѳвІтив, аф. пит. огй. пяти¬ 
десятый. 

^иіпф1а8Іев, айѵ. пит. пятьдесятъ 
разъ. 

^г^ІI1^и&8Іпі&, аф. пит. сагй. пятьде¬ 
сятъ. 

диівда&ігав, иит, /. и -Ігіа, Згшп и 
іш», п. празднество въ честь Минер¬ 
вы, продолжавшееся пять дней, 

диіпдие, аф. пит. сагй. пять, 
диііиіиѳпп&іів, е,аф. [диіпцие-ашша] 

1) пятилѢтніЙ, пять лѣтъ продолжаю¬ 
щійся; 2) каждыя пять лѣтъ повто¬ 
ряющійся. 

дпіхщиѳЕШІв, е, аф. [циіпдие-аппив] 
пятидѣтвій. 

диіодаѳішіит, іі, п. пятилѣтіе, 
диівдиѳ-регіііив, аф. пятираздѣль- 

иый, на пять частей раздѣленный. 
циішіив-рНсо, 1. упятерять, 
диіпаиѳ-гѳшів, е, аф. [гетив] пяти- 
весельный, съ пятью рядами веселъ; 
отт. зиЪві. -тіа, іа,/. = паѵіз 

Чоіпдиѳѵігаіив, па, т. [дшддиеѵіг] 

сдиігі ѣо 457 

должность члена коммнссіи, состоя¬ 
щей ивъ пяти мужей, 

диііщиѳ-ѵіг, і, т. членъ коммнссіи, 
состоящей изъ пяти мужей; ріиг. 
цшпциеут, коммнссія состоящая ивъ 
5 м. 

фііпциіев^ айѵ. пит. пять разъ, 
аиіхиіиіріісо, 1. = ^иш^иер1ісо. 
диіпіасіѳоітапі, 5гиш, т. солдаты 
пятнадцатаго легіона, 

диіпіапив, аф. [диіпіиа] къ пятому 
относящійся, принадлежащій, отт. 
а) ^ш^1апі, огшп, т. солдаты пятаго 
легіона; 5) ^птипа, ае, /. (т. е. ѵіа) 
дорога въ римск. лагерѣ между пя¬ 
тымъ рядомъ шапіроіогит еі Іигта- 
гит н шестымъ рядомъ. 

Сіиіпііашіе, см. <2иіп1іод. 
диІпЩів, е, аф. [диіпіая] пятый, къ 
пятому мѣсяцу принадлежащій; теп- 
8Ів = Даііоа (считая съ Марта м.); 
ШЪав (^иіпііІіЬцз =15 Іюля. 

9иіпЙив, родовое ння; отт. (2иіп- 
иапиВ, аф. 

диіпіо, айѵ. [диіпіив] въ пятыхъ. 
^піп^ит, айѵ. [диіпіиа] въ пятый разъ, 
диіпіив, аф. пит. огй. пятый. 

ЗДііпіив, предънмя. 
диіпіив-сіѳоітив, аф. пит. огй. пят¬ 
надцатый. 

<ДОІРРЭ, 1) конечно, безъ сомнѣ¬ 
нія: гесіе бісІ8; «іиірре, ^ш<1 ѳпіт Га- 
сіііив еаі ргоЬагі? 2) сощ. сг сослаг. 
нак.%. (особ.і. при мѣст. диг) вѣдь, 
такъ какъ: ^и^рре ^ш, такъ какъ 
онъ; сиі, такъ какъ ему; 5) съ изъ- 
яеит. накл. ибо, ^иірре ѵЫев; сиі, 
ибо ему; 8) при союзахъ винословн. — 
для усиленія; диірре ^ша, ципт, ц. 
диопіат, безъ сомнѣнія (конечно) 
такъ какъ. 

даірріат = диіЛріат. см. диівріат. 
фиігтаііѳ, е, аф. см. (Іиігіпив. 
(Іиігіпив, і, т. ^пігів] 1) прозвище 
Ромула послѣ смерти; роёі. прозвище 
Августа; игЬа Сішгіпі, Римъ: рориіив 
(2иігіпі, римляне; отт. (^иігіпаіів, 
е, аф.; соіііа (^. одинъ изъ сени хол¬ 
мовъ Рима; йатеп (2., Ромуловъ 
жрецъ; 2) аф. = фиігіпаіів: соіііз 
(Зиігіпив, ігіЬив (^иігіпа. 

диігів, Шз, т. {отъ сабинск. города Си- 
гея?] гражданинъ, обыкн. ріиг. чиігі- 
іев; по соединеніи римлявъ съ сабин- 
пами: рориіив Еотапиз (2ііігіІ€8дие и 
рораіиз Еотапив (2иігШшп=римскіЙ 
народъ, римляне. 

диігііаііо, бпіа, /. ^иігііо] крикъ, 
особл. о помощи; жалобный крикъ, 

ашгііѳв, см. аиігі8. 
диігІ*о, 1. и -іог, 1. йероп. кричать; 
просить о помощи. 
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ди Іа, диій, ргоп. 1) іпіегг. кто, что: 
^аів і5 Гесіі? Ъ) диів (аду.) который, 
какой, диів Ьото і(3 ашіеЪіі? с) диі<і= 
адѵ. отчего, зачѣмъ, даі<1 ііа? почему 
такъ? ^аі(і тиііа, къ чему много 
словъ — о днямъ словомъ; ^иіЛш? за¬ 
чѣмъ не, почему же такъ? 2) ргоп. 
іпде/. = аіідиів, аіідиігі, кто-ннбудь, 
что ннбудь: ві дпів, пат диісі, пе диів. 

диіа, = диіЬив, см, диі. 
диія-пат и дці-пат (диаепат), диі<1- 
пат и диоб-п&т 1) ргоп. іпіегг. кто 
же, кто такой, который же; 2) ргоп. 
іпде/. шш диізпат, развѣ кто-нибудь, 

диів-рі&т, диае-ріат, диісі-ріаш 
(виЬві.) и диойрі&т (аф.)ргоп. іпде/. 
КТО' либо, который ннбудь. 

диів-ди&т, диій-диат, ргоп. іпде/. 
кто-нибудь, что-ннбудь; пес диспаш 
ипив, н нн одинъ, н никто, 

диів-диѳ, диаѳдиѳ, диійдие вйЬві. 
и диойдиѳ (оф.) ргоп. іпсіе/. 1) каж¬ 
дый, виоа диівдие <1еЪеі йеіепгіеге; 
диідіо диодие аппо, въ каждомъ пя¬ 
томъ г. = чревъ каждыя пять лѣтъ; 
ргіто диодие іетроге ((ііе) = какъ 
можно скорѣе; иі диівдие еві сіосііз- 
8Ітив, На еві тобѳвііввітив, чѣмъ кто 
ученѣе, тѣмъ онъ скромнѣе; 2) = 
диісипдие, который бы нв: сіцивдие 
рориіі сіѵев ѵісіявепі. 

диівдиШаѳ, Бгшп, /. [диІ8дие?] вся¬ 
кая дрянь, соръ; ігор. отребіе. 

диів-диів, диісідиісі, или диіодиі(1, 
ргоп, геіаі. е% іпсіе/. кто бы ни, что 
бы ни, который бы ни, вс»кій безъ 
различія; дшадиіз Ше еві, кто бы онъ 
ни былъ; диодио тосЗо, какимъ бы 
ни было образокъ, какъ бы ни. 

диі-уів, диаеѵів, диійѵів (виЬві.) и 
диойуів, (аф.) [ѵоіо] который угодно, 
всякій. 

диіѵіа-оипдиѳ, диаеѵівс., диобѵівс., 
ргоп. геі. роёі. = диісипдие. 

дио, 1) аЫ ргоп. геі. диі; дио — ео, 
чѣмъ — тѣмъ; дио Гасіига еві, иі = 
отчего н произошло, случилось, что—; 
2) адѵ. іпіегг. еі геіаі. куда, дио вв 
сопіиііі, куда онъ отправился; ігор. 
a) какъ далеко, до какой степени, 
дио ашепііае рго^ге&еив еві; 5) за¬ 
чѣмъ, къ чему, дио тіЬі Гогіипат, 
дио ресипіат; 8) ад,г. іпде/. = аіідио, 
куда-вибудь: ві дио те іге ѵів; 4)соп;. 
= пі ео, чтобы тѣмъ, съ тѣмъ что¬ 
бы, 41Ю іасіііиа тешогій іепеге ровзів; 
b) поп дио, не какъ-будто, не потому, 
чтобы, поп дио ірве аінііегів. 

дио-асі, 1) адѵ. геі. еі іпіегг. до кото¬ 
рыхъ поръ, ѵібеіів, диоаб Гесегіі ііег; 
Ь) на сколько, сколько, диоаіі раіііиг 
соцвиеішіо, д. роввшп; д. 1оп#ів8Іте, 

какъ можно дальше; 2) сону, пока, 
пока не, д. ірве іе ѵібеат; д. гешш- 
сіаіит еві. 

дио-оігоа, соту, поэтому, 
дио-оипдиѳ, адѵ. куда ни. 
диосі, соту. 1) что, потому что, доийео, 

диоб ѵаіев; Іаисіо іе, я- гет іиат Ьепе 
веввівіі; еві, диск! яапбеав, есть при¬ 
чина радоваться; поп еві (піЫІ еві) 
дшиі іітеав, нѣтъ причины бояться; 
2) что — сколько, д. дб те аіііпеі; 
дио<і роіегів; диоіі Яегі роіеві, сколь¬ 
ко возможно; д. всіат, д. тетіпегіт, 
сколько мнѣ извѣстно, сколько пом¬ 
ню; 3) = что касается до того, что—: 
Чши! всгіЬів, те ѵѳпіигпт еіс.; диой 
те А^атетпопет аешиіагі риіав, ІаІ- 
Іегів; 4) иногда въ началѣ періода для 
тѣснѣйшей связи въ предыдущимъ = 
да, н, же, поэтому: дшхі ві, д. пізі, д. 
дишп. 

диосіат-тбсіо, адѵ. [дшйат-тоДа*] 
нѣкоторымъ образомъ, 

диоіпіа!, дшнідша еіс. см. диой, 4. 
диоіив, древя. ф. = сіцав. 
дио-ИЪѳ^ адѵ. куда угодно, повсюду, 
диот, древн. ф. = дишп. 
дио-тіпшц соту, чтобы не, поп ітре- 

<ііо, д^ всгіЬаа, не мѣшаю тебѣ писать, 
дио-тосіо, адѵ. какимъ образомъ, 
какъ. 

диошосіо-ошідиѳ, адѵ. какимъ бы то 
ни было образомъ, какъ нн. 

диотосіо-пат, адѵ. какимъ же обра¬ 
зомъ? какъ же? 

дио-п&т, адѵ. куда же? Ігор. д. Ьаес 
вресіапі? къ чему это относятся, кло¬ 
нится? 

диопсі&т, адѵ. 1) когда-то, нѣкогда; 
Ь) роёі. когда-нибудь; 2) = иногда, 

диопіаоі, сону, [диитд'ат] такъ какъ, 
потому что. 

дио-ди&т, адѵ. куда-ннбудь. 
1* диодиѳ, соту, (ставится послѣ ело- 

ва къ к-му относится) также, тоже, 
и, те диояие (іесеріі, меня тоже, н 
меня онъ обманулъ. 

2. диодиѳ, аЫаі. отъ ди^ие. 
3. диодиѳ = еі дно. 
диодиѳ-уѳгвиш и -ив, адѵ. — диодпо- 

ѵегвит. 
дио-дио, адѵ. куда ни. 
диодио-тойо, адѵ. какимъ бы то ни 

было образомъ. 
диодио-уѳгвит и -вив, адѵ. навеѣ 

стороны, повсюду. 
диогвит и -вив, адѵ. куда? ігор. Я- 

Ьаес регііпепі, къ чему это относят¬ 
ся? диаегіа? зачѣмъ спрашиваешь? 

диоі, асЦ. іпдесі. сколько, 
диоі-аппів, адѵ. [аппив] ежегодно, 
диоі-оипдие, аду. іпдесі. сколько ня. 
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диоібпі, ае, &, по скольку, 
диоіісііаішв, оф. ^аоіі<ііѳ] ежеднев¬ 
ный — вседневный, обыкновенный, 

диоіісііе» аДѵ. ^аоі-йіев] ежедневно, 
диоііѳв и диоііѳпв, айѵ. ^иоі] сколь¬ 
ко разъ. 

диоЪев-отшдие, айѵ. сколько разъ нн. 
диоі>дпо* = диоісипчие. 
дисгіив, аф. [диоі] который, ^ио^а Ьога 

сві? особл. яиоіив 4о^ое = много 
лн — немногіе: ^^оіив яиіа^ие еві (1і- 
вегіиз; чиоіив рЪіІоворЬогиш еві, 
диі —. 

дио^ив-сивдив» аф. сколь бы много 
или мало нм было, которой бы нм 
былъ. 

дцоіив-фіІвдив, см. дио*ив. 
цио-ивдие, аДѵ. до которыхъ поръ? 
какъ долго? 

дишп или сит, согу. 1) когда, ц. роіе- 
го; ^. Вісіііа ЙогсЪаі; Саеваг Рот- 
реіит ѵісіввеі; ^. тахітв=болѣе все¬ 
го, особливо, въ особенности: пипс 
д. тахіте Ьос сиріі; Ь) = какъ, цшШ 
аппі випі, ^иит — ; <1іи еві диит —; 

ргітит, какъ только; доит—*ит, 
какъ — такъ, не только — но и; 2) 
сит сопу. такъ какъ, ц всіат; рЪі- 
ІоворЫа апітів тесіеаіиг; Ь) = хотя, 

Іапіів геЬаѳ ргаеГаіявеІ. 
дишп-тахітѳ, см. диипи 

в 
ТѣЫйв,а<іѵ. [гаЪИив] неистово, яростно. 
г&ЫсІив, аф. [гаЬіев] бѣшеный, ярост¬ 
ный, неистовый. 

гаЫеа, еі, /. бѣшенство, неистовство, 
ярость. 

гаЫбве, аЛѵ. [гаЪіовив] неистово, съ 
яростію. 

г&ЫовйІпв, аф. [йетіп. отъ гаЪіовив] 
сумасбродный. 

гаЫовив, аф. [гаЬіев] = гаЪігіив. 
ВаЪігіив, родовое имя. 
гаЬйІа, ае, т. вздорный стряпчій, гор¬ 
ланъ, ябедникъ. 

гасѳтІ-Йэг, бга, Бгит, аф. [гасетив- 
Гего] 1) приносящій ягоды, особл. ви¬ 
ноградныя, ягодоносный, иѵа; 2) укра¬ 
шенный, увѣнчанный виноградомъ, 
ВассЬив. 

гаоѳтиа, і, т. виноградный гребе¬ 
шокъ, чаще ігор. вѣтвь, лоза, особл. 
виноградная; 2) ягода, особл. вино¬ 
градная, иѵа іегі гасешоз; ѵагіів иѵа 
гасетів; Ь) роіі. виноградъ, вино, 

гайіаіям, аф. [г&біив] лучезарный, 
сіяющій. 

гасііоевоо,-8. [га<1іх] пускать корни. 
гшНоизд, а&ѵ. [га<ііх] съ корнемъ; 

ігор. совсѣмъ, совершенно, 
гайіайіа, ае, /. [йетіп. отъ га(ііх] ма¬ 

ленькій корень, корешокъ. 
гаАІо, 1. и *іог, 1. с&роп. [гайшв] испу¬ 

скать лучи, сіять, блистать, 
гасіідіав, і, т. йетіп. отъ гасНив. 
гасііив, іі, т 1) палочка, особл. пал., ко¬ 

торою математики чертили Фигуры; 

&) спица, гоіагит; с) радіусъ; ф ткац¬ 
кій челнокъ, лоточекъ; 2) лучъ, солн¬ 
ца, свѣта, молніи; габіі аигаіі, злато- 

зарные лучи, лучезарный вѣнецъ; 8) 
роН. родъ продолговатой олнвкн. 

гайІх, Ісів,/. 1) корень; а$еге гасіісев, 
пускать корни; Ъ) нижняя часть, 
основаніе, вахі; г. топііа, подошва 
горы; с) корневой плодъ, особл. рѣдь¬ 
ка; 2) ігор. начало, происхожденіе, 
іівсіет габісіЪив п&іиа^ Ъ) крѣпость, 
твердость, ѵіг іів га(іісіЪи8, м. съ та¬ 
кою силою, котораго вліяніе такъ 
укоренилось. 

г&до, ві, вит, 8. 1) скоблить, скрести, 
царапать; г. ЪагЪат, сариі, брить, 
стричь — ; г. потеп, выскоблить, вы¬ 
черкнуть — ; Ь) дѣлать гладкимъ, чи¬ 
стить, рагіеіев, Іарібет; роН. еигпв 
габіі агѵа ітЪгіЪив, смываетъ, уно¬ 
ситъ — ; 2) слегка или почти касать¬ 
ся чего, ѣхать, плыть, идти мнмо, 
вдоль, по — : г. Іііога, сашров; аѵів 
гайіі ациав; г. ііег 1Цш<1ит, летѣть 
по воздуху; ігор. г. шеіат иШтат, 
быть близъ цѣли. 

гаѳсіа, -агіив, см. гЬейа, -агіив. 
Ваѳ1>, см. ВЬаѳІ-. 
гашаіѳ, ів, п. [гатив] вѣтвь засохшая; 
ріиг. хворостъ. 

гатѳпіит, і, п. [габо] оскребки. 
гатѳив, аф. [гатив] изъ вѣтвей; г. 

Гга^тепіа, хворостъ. 
Натпѳв и -пепвев, іит, т. одна язь 

трехъ древнѣйшихъ трибъ римскихъ, 
см. Ьпоѳгѳм и ТШѳв; ігор. (ро&.) 
всадники, энатные. 

гатоѳив, аф. [гатив] вѣтвистый, жно- 
говѣтвенный, агЬог; роёі. Ьу<іга га- 
шова соІиЬгів, г. изъ туловища кото¬ 
рой родились молодые змѣи. 
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гатйіш, і, я». [Лтт. от* гатив] су* 
чокъ, вѣтка. 
пшив, і, ж. сукъ, вѣтвь, агЪогів, роіі. 

= дерево, плоды древесные: гаті аі- 
^ие тепаіиа аІеЪаі; ігор. оконечности, 
концы оленьихъ роговъ, 

г&па, ае, /. 1) лягушка; 2) г. тагіла, 
лягва (рыба). 

г&поійш, аф. тухлый, вонючій, (пор. 
отвратительный. 

гахшпойішц 1, я», йетіп. от* гапа. 
г&расііаа, Ісів, /. [тарах] хищность, 
жадность. 

гар&х, асів, аф. [гаріо] жадно, поспѣш- 
. но захватывающій, себѣ срв с вонзаю¬ 
щій, увлекающій, отт. а) хищный, 
жадный къ грабежу, жадный, Іирнв, 
Ъото; Ъ) быстро увлекающій, стре¬ 
мительный, быстрый, Яаѵіиз, ид ба, 
тепіиа. 

г&рЬ&ппв, і, т. рѣдька, 
гарідѳ, а&ѵ. быстро, стремительно. 
гарісИіав, йіів, /. [гарібив] стремитель¬ 
ность, быстрота, скорость. 

Г&рНшв, оф. [гаріо] 1) стремительный, 
быстрый, скорый, Яиѵіав, ециив; ігор. 
г. ѵепепшп, быстро дѣйствующій ядъ; 
гарібив іп содаіііів, опрометчивый; 2) 
роёі. хищный, свирѣпый, Іео, іегае; 
80І г., палящее солнце, 

гарша, ае,/. [гаріо] 1)грабежъ, іасеге 
г., грабить; 2) роН. добыча, 

гаріо, риі, ріит, 3* 1) быстро, поспѣш¬ 
но хватать, захватывать, брать, аппа, 
Ьавіат; г. оссааіонет, поспѣшно вос¬ 
пользоваться случаемъ; роёі. виірЬиг 
г. Йаштат, — загарается; гее г. со* 
Іогет, принимаетъ цвѣтъ; г. сазіга, 
огЬет, быстро овладѣть, завоевать—; 
г. ѵіат, ііег, поспѣшно пройти; г. зе 
и (ра»8.) гарі, спѣшить; г. си гейт, 
Ги^ат, Іеіит, пирііав, ускорить —; 2) 
силою ши быстро, поспѣшно увле¬ 
кать, влечь, уносить, уводить, аііциет 
аб зирріісіиш, аб тогіет, аб со леи- 
Іеш, аіциіб іп патев; г. адтеп Тивси- 
Іит, асіет іп Теисгов, поспѣшно ве¬ 
сти — ; ігор. а) влечь, увлекать, пШі- 
іав гаріі аб ее; сирібііав іе гаріеЪаі; 
гарі (сирібііаіе) аб аІЦиіб, сильно же¬ 
лать чего; Ь) г. аііциіб іп ве, относить 
(напр. чьи слова) къ себѣ, принвмать 
что на свой счетъ; г. аіі^піб іп ре]о- 
геш рагіет, толковать что въ худую 
сторону; г. аіщиіб іп беіегіогет раг- 
іѳт, охуждать что; 3) силою отнимать, 
брать себѣ, похищать, аі^піб, ѵіг#і- 
пеш; врев гаріепбі; г. ѵіііав, Рег^ата, 
разграбить —; см. гаріив. 

гарііт, абг. [гаріо] быстро, поспѣшио. 
гарііо, бпів, /. [гаріо] похищеніе, 
гаріо, I. [гаріо] 1) насильно или бы¬ 

стро увлекать, влечь, тащить; г. Нес- 
іогет сігса тагов, влачить около 
стѣнъ; г. 1б&іопея, поспѣшно вести 
л.; 2) грабить, похищать, 

гаріог, Бгів, ж. [гаріо] дохиіипль, 
грабитель. 

1. гаріив, рагіср. гл. гаріо; отт. еѵШ. 
а) гаріа, ае, /. похищенная; Ъ) гар- 
іпт, і, п. похищенное, добыча; уіте¬ 
ге гаріо, жить грабежомъ. 

2. г&ріов, ов, ж. [гаріо] похищеніе, гра¬ 
бежъ. 

гарйішп, і, п сктіп. от* гарит. 
гаршп, і, п. рѣпа. 
гагѳеоо,-8. [гагпв] 1) рѣдѣть, дѣ¬ 

латься рѣдкимъ, топіев г&геасопі; 2) 
становиться прозрачнѣе, расходиться, 
пиЫІа, сіаизіга г&гевсипі. 

гагііав, аіів, /. [гатив] 1) рѣдкость, не¬ 
плотность; 2) рѣдкость, малочислен¬ 
ность, ѳхетрІогит. 

гаго, айѵ. [гагив] не часто, рѣдко, 
гагав, аф. 1) рѣдкій, не частый, вііѵа, 
Иіегае; Ъ) неплотный, несжатый, ог- 
біпев; іипіса г., тонкая, прозрачная; 
с) на нѣкоторомъ разстоянім другъ 
отъ друга, одинъ отъ другого, тамъ 
и сямъ встрѣчающійся, аебіЯсіа, аг- 
Ъогев; б) немногій, немногочмслен- 
ныЙ, рогіив, іоаіев, іиѵепіиэ; 2) ігор. 
рѣдкій, необыкновенный, отличный, 
ѵігіив, ѵевіів. 

гавШв, е, аф. [габо] гладкій, 
гаиіѳііои, і, т. йетіп. отъ газігшп. 
гавігиш, і, п. ріиг. обыжп. гааігі, огшп, 
ж. мотыка, грабли, 

гавив, рагіср. и. габо. 
гаіагіа, ае,/. [гаіів] небольшое судно, 
гаііо, бпів, /. [геог] 1) счетъ; гаііопет 
риіаге, сошриіаге, сопбсеге, іпіге, впЬ- 
бисеге, сосчитать, свести счеты, под¬ 
вести итогъ; ігор. іпіге, виЬбисеге г. 
ке взвѣшивать, обдумывать; гаііо 
сопвіаі, счетъ вѣренъ; гаііопет гсб- 
беге, дать отчетъ; г. геровсеге, тре¬ 
бовать отчета; а гаііопіЪив (Гас.) 
счетчикъ, счетоводецъ; отт. гаііо = 
о) счетное дѣло, денежвое дѣло: га- 
ііопе соіуцпсіав сит аІЦио; ігор. Ьа- 
Ъеге г. сит аііяио, имѣть съ кѣмъ 
дѣло, быть въ сношеніяхъ, въ связи 
съ кѣмъ; 6) вообще дѣло: гаііо шша- 
гіа, ОаШсапа, ЪеШса, бошевііса; га* 
ііопев ргіѵаіае, риЫісае; отт. гаііо- 
пев = интересы, выгоды: г. теде, 
іиае; гаііопев теав апіеровиі; с) Ьа- 
Ъеге (басеге) гаііопет геі аіісщив, 
принять что въ раасчетъ, въ разсуж¬ 
деніе, обратить вниманіе на что, 
имѣть въ виду что-либо: г. ЬаЬегв 
іешрогів, іатае; біі гаііопет ЪаЬепІ 
ріогит еі ітріогиш; еаі іп те гаііо 
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геіраЫісае зж ЬаЪео г. геіриЫ.; рго 
гаііопе гѳі аіісіцпв, а<1 г. геі аііс^оя, 
въ разсужденія чего-л., сообразно съ 
чѣмъ. 

2) образъ, Ъас гаііопе; пиііа (аііа) 
гаііопе; особ4. образъ дѣйствія, ма¬ 
неры, пріемъ, способъ, теа г. Ъаес 
еазе ѳоіеі; г. таіЬетаіісогпт, ясгіЪеп- 
бі, Дісепйі; гаііопеа Ъеііі ртѳпііі; га- 
Ііопет диаегеге, пріискивать способъ, 
средства; гаііопет іш'ге, принять мѣ¬ 
ры; Ь) качество, свойство, устрой¬ 
ство, сіѵііаіів, асспваііопіз, Ьгдив Ъеі¬ 
іі; с) теорія, система, ученіе, г. 8юі- 
оогшп, Ріаіопів; агв ааі г.; часто га¬ 
ііопе еі тіД (то(іо) систематически, 
правильно, надлежащимъ образомъ. 

3) разумъ, согрпв (іеЪеі оЪебіге га- 
ііопі; гаііопіз рагіісерв, одаренный 
разумомъ, разумный; Ъопа (зава) г., 
здравый разсудокъ; Ь) размышленіе, 
обдумываніе, разсужденіе, гаііопе аіі- 
доЙ Іасеге; пиііа гаііопе Гасішп еві, 
сдѣлано безъ размышленія; а<ШЪеп- 
йа еві гаііо; г. поп еві і<1 іасеге, не¬ 
разумно—; гаііопет сопсішіеге, со¬ 
рте, вывести заключеніе; с) плавъ, 
намѣревіе, мнѣніе, теа г. тиіаіа еві; 
гаііо е^ав поп ѵаіпіі; бізвепііо аЬ Ъас 
гаііопе; ф разумное основаніе, г. 
сгеЛепсІі, сааза еі гаііо геі аііси- 
]пв; гаііопет доаегеге, доискиваться 
причины; аіщпігі сопбгтаге аг#итеп- 
ііз еі гаііопіЬив. 

г&Ыооіп&ііо, бпів, /. [гаііосіпог] 1) 
размышленіе, взвѣшиваніе; 2) умо¬ 
заключеніе. 

гаіісюіпаііѵпв, аф*. [гаііосіпог] умо- 
заключятелъныб, основанный на умо¬ 
зрѣнія. 

гаііооіпаіог, бгів, т. [гаііосіпог] счет¬ 
чикъ, счетоводецъ. 

гаііооіпог, 1. Зероп. [гаііо] 1) вычи¬ 
слять, исчислять; 2) разсуждать, за¬ 
ключать, выводить заключеніе, гѳсіе 
г. чш<1 ѳіі иіііе. 

гаііопаІІѳ, е, оф. [гаііо] 1) счетный, 
относящійся къ счетамъ; 2) основан¬ 
ный на умозрѣніи, умозрительный, 
рЪіІоворЬіа г., логика; 8) разумный, 
одаренный разумомъ, апітаі (суще¬ 
ство). 

гаііопаіііѳг, аЗѵ. [гаііопаіів] разумно. 
гаііоп&гішл, іі, п. [гаііо] счетъ, опись. 
гаіія, ів, /. плотъ, паромъ, барка; роёі. 

судно, корабль. 
гаііопойіа, ае, /. [Зетіп. отъ гаііо] 1) 
небольшой счетъ, счетецъ; 2) причи¬ 
на, основаніе, Іеѵів, маловажное, ни¬ 
чтожное; 8) слабое умозаключеніе, 
заключеньи це. 

гаіов, рагіер и. геог; 2) аф\ разсчи¬ 

танный, опредѣленный; гаіо іетроге, 
въ опредѣленное, назначенное время; 
рго гаіа (рагіе) = соразмѣрно; по мѣ¬ 
рѣ, пропорціонаіьно; Ъ) опредѣлен¬ 
ный, неизмѣнный, постоянный, то- 
іив віеііагит, Мее; с) дѣйствитель¬ 
ный, рѣшительный, имѣющія закон¬ 
ную силу, Іех, іевіатепіит; гаіит Ъа- 
Ъеге (бпееге) аііциісі, утвердить, одо¬ 
брить что. 

гаиоІ-вдпиз, оф*. глухозвучащій, 
гашгаа, оф. 1) осиплый, охриплый, г. 

Іасіив вшп сіатапйо; 2) глухой, не¬ 
громкій, тппппг, зігібог; Ъ) глухо- 
звучащій, іутрапа, аев (= ІиЪа). 

гаийив, бгів, ». кусочекъ мѣдм, мо¬ 
нета. 

гаисіиасйішп, і,п. [Зетіп. отъ гапбпв] 
маленькая сумма. 

Ваиг&оі, огшп, т. племя въ Галліи 
при Рейнѣ. 

гатіз, ів, / охриплость, 
гатаз, аф*. темносѣрый, 
геа, ае,/. ем. гѳив. 
Веа, ем. НЬѳа. 
геарвѳ, ада. [ге-арзе = ірва] на са¬ 

момъ дѣлѣ, дѣйствительно. 
Ве&іѳ, » іпЗесІ. древній сабинскій го¬ 

родъ въ Лаціумѣ; отт. КеаНпив, 
аф. и виЪёі. -Іпі, огшп, т. жители 
г. Р. 

гѳ&іив, ив, т. [гене] состояніе подсу¬ 
димаго, нахожденіе подъ судомъ. 

гѳЪѳИаііо, бпів,/. = геЪеНіо. 
гѳЪѳііаігІх, Ісів, / [геЪеІІо] возобно¬ 

вляющая войну, бунтующая. 
гѳЪѳІІіо, бпів, /. [геЪеІІів] возобновле¬ 

ніе войны, возстаніе. 
геЪеШв, е, аф*. [ге-ЪеІІат] снова, опять 

возобновляющій войну; отт. = не¬ 
покорный, строптивый. 

гѳЪѳНІат, іі, п. = геЪеНіо. 
гѳ-ЬѳІІо, 1. 1) снова, опять начинать 
войну, возставать; 2) роёі. вновь на¬ 
чать сражаться. 

ГѲ Ьоо, 1. отзываться, оглашаться, віі- 
ѵае геЪоап*. 

гѳ-саіоііго, 1. бить задними ногами, 
лягаться; Ітор. не допускать, 

гѳ-оаіѳіаоіо, Гбсі, Гасішп, 3. опять, 

снова согрѣвать, отогрѣвать. 
геоаіео,-2. снова, опять быть 

теплымъ. 
гѳ-оаіѳвоо, Іпі, — 3. снова, опять со¬ 

грѣваться, нагрѣваться. 
ге-оаИЬоіо = гесаіеіасіо. 
ге-сашіѳяоо, бш, — 3.1) снова, опять 

остановиться бѣлымъ, ипба гесапбаіі, 
снова начала пѣниться; 2) опять рас¬ 
каляться, накалиться, іегга гѳсап(іаі1 
аезіи; ітор. разгорячиться. 
М-оапіо, 1. 1) пѣніемъ, пѣснею взять 
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обратно, отт. = отрекаться отъ — 
г. орргоЪгіа; 2) удалять ворожбою, 
сотая. 

гѳооібо, 8. = гесібо, 3. 
ге-сѳбо, севві, сеявши, 8. 1) назадъ по¬ 
даваться, отступать, іи савіга; о пред¬ 
метахъ неодушевл.: а) к-ые въ сто¬ 
ронѣ, въ далм, бопшв АпсЪівае гесея- 
віі; Ь) к-ыѳ, когда мы удаляемся, ка¬ 
жутся подающимися назадъ, отсту¬ 
пающими: іеггаедоѳ огЪев4ие гесѳ- 
бипі; 2) уходить, удаляться, а соп- 
вресіо воогшп, ех Іосо; ігор. а) укло¬ 
няться, а тегЬо, аЬ оШсіо; Ь) отказы¬ 
ваться отъ —, г. аЬ орри&паііопе; г. 
аЬ агшія, положитъ оружіе; с) роёі 
отдѣляться, сариі сегтісе гесебіі. 

ге-оеііо,-8. отскакивать. 
гесепе, іів, оф\ 1) свѣжій, ацца, Іас; Ь) 
недавній, послѣдній, ѵісіогіа, ерівЫа, 
ііуогіа; тешогіа гесепііог, новѣйшее 
время; гесепііогев, новѣйшіе писате¬ 
ли; отт. гесепіі те или педоііо (аіі- 
^шб /асеге) = тотчасъ; г. аЬ аіщиа 
те, тотчасъ послѣ: Роение гесепе аЬ 
ехсібіо игЬів; гесепе а ѵиіпеге, толь- 
ко-что раненый; Ьошіпев гесепіев 
Котй, к*ые только что прибыли изъ 
Р.; гесепе а ѵісіогіа тііее, с. только- 
что одержавшій побѣду; 2) ігор. свѣ¬ 
жій, бодрый, неослабленный, ѵігее, 
аоітие; 8) гесепе [псиіг.) = обе. не¬ 
давно, только что, воіе гесепе огіо; г. 
ассеріа саіатііае. 

ге-оепвво, виі, ваш и вііат, 2» 1) пе¬ 
ресчитывать, повѣрять, питегшв; 2) 
разсматривать, осматривать произво¬ 
дить смотръ, сарііѵое, ехегсііот; ігор. 
а) обдумывать, аіщоіб; Ь) исчислять, 
разсказывать, Гогііа Гасіа; с) роёі. = 
пробѣгать, проходить, еоі г. еі^па. 

гѳсепвіо, опія, /. [гесепвео] разсматри¬ 
ваніе, разбираніѳ, ревизія, 

геоѳпвііив и геоѳпвоа, рагіср. гл. ге¬ 
сепвео. 

гѳоѳпвив, 08, т. = гесепвіо. 
гѳоѳпіег, асіѵ. = гесепе, 3. 
гесѳріаойішп, і, п. [гесеріо] 1) вмѣ¬ 

стилище, хранилище, кладовая, сіЬі; 
г. тегсіЬия, для товаровъ; 2) приста¬ 
нище, убѣжище, ЬояііЬое, ѵісіо; г. аб- 
ѵегвае ридпае, послѣ неудачнаго сра¬ 
женія. 

геоѳріаіог, бгіе, т. [гесеріо] = гесер- 
іог. 

геоерііоіим, оф. [гѳсіріо] іегт. і. со¬ 
ставляющій исключительную соб¬ 
ственность. 

гесеріо, 1* [гесіріо] 1) обратно, назадъ 
брать, взять, аіщоіб; г. ее, отступать; 
2) принимать, пускать къ себѣ, шег- 
саіогее; (Тас.) г. аіщоеш абѵегвов 

геюінііго 

сгебіЮгев, давать убѣжище, защи¬ 
щать —. 

геоѳріог, бгІ8, и», и -ігіх, Ісіе,/. [гесі¬ 
ріо] принимающій, - ая къ себѣ, часто 
= утайщикъ, ица. 

1. геоѳріші, рагіср. и. гесіріо; 2) а4І* 
принятый, обыкновенный; Ь) шиЪві. 
-ит, і, п. обязательство, обязанность, 
см. гесіріо, 3. 

2. гѳеѳріиа, ив, т. [гесіріо] 1) (рпджо) 
взятіе назадъ, г. аепіепііае, пмѣне- 
ніе мнѣнія; 2) въ яз. военн. отступле¬ 
ніе, баге аіісоі г., позволить кому от¬ 
ступить; гесеріиі сапеге, трубить къ 
отступи.; ігор. г. а таіія сопвШіи; 3) 
ігор. прибѣжище, убѣжище, аб аті- 
сіііат д1ісц)ив. 

геоѳввшц из, т. [гесебо] 1) отступле¬ 
ніе, удаленіе, ассеваоа еі г. тагів, 
приливъ ■ отливъ; ігор. т. а геЬнв 
реяіііегія (отвращеніе); г. апіті, роб- 
кость, малодушіе; 2) углубленіе, ге- 
севаоя яреіиссае вітіііа; отт. = уеди¬ 
ненное, скрытое мѣсто, уголокъ, 
убѣжище, тіѣі ргоѵіпсіа еяі воіііабо 
еі г.; роёі. внутренніе покой, комна¬ 
ты; ігор. іп апішія Ьошіпот ілшіі 
яипі гесеяѳив (тайные нагибы). 

гѳоібіѵив, аф. [гесібо] возобновляю¬ 
щійся. 

1. гесібо, сібі, сі8от, 8. [сабо] 1) па¬ 
дать назадъ, ошпіа гесібипі іп іег- 
гат; ігор. роіепіаіов гесібіі аб еппц 
верховная власть опять перешла къ 
нему; Ъ) опять, снова ваасть, іп апіі- 
цоага яегуііиіеш, іп тогЬот; с) обру¬ 
шиться (в а кого, на виновника), по¬ 
стигнуть (кого): таіебсіош, роепа ге¬ 
сібіі; іп аі^иет, іп сароі аіісфия; 2) 
впадать, подвергаться, прнходктъ, 
(іособл. въ упадокъ, въ худшее со¬ 
стоя в іе), г. іп іпѵібіат, іп еат Іогін- 
пат; ошпіа іЛі ех Іаебііа аб Іосіот 
еі Іасгітав гесібегопі; Ь) ослабѣвать, 
уменьшаться, ѵосів сопіепііо г.; 3) 
приходить, обращаться, агв гесібіі аб 
раисов, искусство дѣлается достоя¬ 
ніемъ немногихъ; г. аб піЫІшп, обра¬ 
титься въ ничто; гее ео (Ьос, іііас) 
гесібіі, дѣло дошло до того; ^ао^в)Iт 
г. гевропвиш? къ чену клонится от¬ 
вѣтъ? 4) падать — приходиться, слу¬ 
чаться) геѳ гесібіі іп іііцт ашшш. 

2. гѳоібо, Ібі, Ізига, 3. [ге-саебо] 1) от¬ 
рѣзывать, отсѣкать, сариц роёі. г. 
соіишпая, вырубить к.; ігор. г. тоііа 
ех огаііопіЬив Сісегопів, исключить—; 

2) обсѣкакь, обрѣзывать; г. ропіеш; 
сломать часть м.; Ъ) укорачивать, 
сокращать, ограничивать, аіщоіб. 

гѳ-еіп&о, сіпхі, сіпсішп, 8. распоясы¬ 
вать, іипіс&т; (разя.) гесіп&і, расхюя- 
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. сыв&ться, раздѣваться; роёі. гесіп#і- 
іиг апдпет, снимать съ себя, 

геоіпо, іпиі, спіиш, 3* [сапо] подпѣ¬ 
вать, повторять, есЬо г. потеп; г. 
Дісіаіа; б) = пѣть, воспѣвать, ІугЙ 
1*(опат; 2) іпіг. раздаваться, зву¬ 
чать, слышаться, іп ѵосіЬия повігів г. 
Чиі<І<іат игЪапіиа. 

геоірѳг-, см. гѳоирѳг». 
геоіріо, сбрі, серіит, 3. [гѳ саріо] 1) 

назадъ, обратно брать, получать, оЪ- 
війев (заложниковъ); г. гее атіввав; г. 
аі^иет ед тесііів ЪовііЪпв (вывести— 
спасти); г. соріад іп ішппіпт, от-увѳ- 
сти —; г. пгЬет, опять взять, овла¬ 
дѣть г.; отт. иногда гесіреге = овла¬ 
дѣть, завоевать: г. оррі<1ат, игЬѳт, 
гешриЫісат агтів; г. агша, опять 
взяться яа оружіе; Ъ) г. ее, отступать, 
ретироваться, удаляться; г. ее іп са- 
ьіга, ігапя КЪепшп, іп віітаа; рѣдко 
(бел ае) гесіреге = іпіг. отступать: 
ві дно егаі гесіріепйит; ігор, г. ае аб 
Ъопат Ггидет, исправиться; г. ве аё 
со$і(аііопет Ъеііі, возвратиться къ 
мысли о войнѣ; с) г. арігііит сі ѵо- 
сет и г. апітит или г. вѳ (ед ?п#а, іі- 
тоге) оправиться, опомниться; <2) въ 
яз. дѣловомъ: оставить аа собою по 
условію, выговорить себѣ, аіщиііі, 
ресапіат. 

2) принимать, аі^пеш іп ог<Ііпет 
вепМогшп, іп атісіііат, ід сіті(аіет, 

. особл. пускать къ себѣ, давать убѣ¬ 
жище, вирріісеш; сааіга гесіріипі рег- 
іеггііов; г. аіщиеш іес(о, аеёіЬив виів, 
въ своемъ домѣ; отт. іегт. і. (о пре¬ 
торѣ) г. потеп = принять жалобу; 
(о гладіаторѣ) г. іеггит = позволить 
убить себя; Ъ) ігор. допускать, (ітог 
поп г. тівегісопііат, геѳ поп г. сппс- 
Ыіопет; апіщиііав г. іаЪиІав. 

6) брать на себя, саиваш, дѣло; г. 
оГйсішп; г. геіі^іопет (грѣдъ) іп ее; 
отт. гесіреге=обязываться, ручать¬ 
ся, обѣщать: г. аіщиій аіісиі, г. аіісиі 
<іе гѳ аі^иа; гесіріо, те і11и(і евве іас- 
(игит. 

геоіргооаііо, бпів, /. [гесіргосо] воз¬ 
вращеніе по той же дорогѣ; г. аев- 
(ив, отливъ морской; ігор. взаим¬ 
ность. 

геоіргооо, I. 1) обращать назадъ, воз¬ 
вращать; аевіив гесіргосаіиг, проис¬ 
ходитъ отливъ морской; Ъ) двигать 
туда и сюда; г. то(ит, производить 
движеніе, двигать назадъ и впередъ; 
г. апішат, дышать; 2) іпіг. двигать¬ 
ся взадъ и впередъ; таге, Гге(шп гѳ- 
сіргосаі, бываетъ приливъ и отливъ 
морской. 

гѳоіргдоов, оф. по той же дорогѣ 

возвращающійся; шаге г., приливъ и 
отливъ; ігор. взаимный. 

гѳоівшц рагіср. «л. гесніо. 
геоіВДАо, бпів, /. [гесі(о] читаніе, чте¬ 
ніе вслухъ. 

гѳоіі&іог, бгів, т. [гесііо] читающій 
вслухъ. 

геоііо, 1. читать вслухъ; г. аепаіпш, 
ч. списокъ сенаторскій. 

гѳоіат&ііо, опія, / [гесіато] громкое 
возраженіе, неодобреніе. 

гѳоі&тііо, 1І громко кричать противъ, 
противорѣчить. 

ге-'оіато, 1. 1) іпіг.кричать противъ—, 
громко возражать, крикомъ выра¬ 
жать неудовольствіе, негодованіе, аіі- 
сиі, огаііопі аііси^ив; Ъ) роёі. отзы¬ 
ваться, оглашаться, гесіаш&пі ріап- 
вогіЪов агта; 2) ігапз. громко крмч&ть, 
а1^иі<1. 

геоііпів, е, оф. назадъ нвклоненный, 
опершійся. 

гѳоііпо, 1» 1) назадъ клонить, сгибать, 
приклонять, прислонять, г. ее; г. са- 
риЦ гесііпаіив іп цгатіпе, лежащій 
на травѣ; 2) отклонять, ігор. а 1а- 
Ъоге. 

геоійсіо, ві, ваш, 3. [ге-сіашіо] 1) отпи¬ 
рать, отворять, рогі&а Ьовіі; Ь)роёі. 
открывать, уіат; г. Іеііогет Ьііепіе, 
взрыхлить землю; г. ^и^иіит епве, 
ресіив тисгопе = перерѣшать, прон¬ 
зить —; г. ігат, дать волю гяѣну; г. 
епвеш, обнажить мечъ; ігор. г. орѳг- 
(а, разглашать тайны; 2) {рѣдко) за¬ 
пирать, заключать, аіщиет іп сагсе- 
гет. 

гѳоооіив, рагіср. гл. гесодио. 
ГѲ-ОО^І(о, I. опять думать, размы¬ 
шлять, вспоминать. 

гѳоо^пКіо, бпів, /. [гесодповсо] 1) пе¬ 
ресмотръ, осматриваніе; 2) ігор. вос¬ 
поминаніе, размышленіе, геі аіісіциа, 
о чемъ. 

ге-о08повею, пбѵі, пІ(ит, 8.1) пере¬ 
сматривать, разсматривать, бесгеішп, 
собісет; 2) опять узнавать, гев впав, 
аііяиіеі гетіпівсешіо. 

ГѲ-0ОІІІ8О, 1ё#і, Іесіиш, 3. 1) опять со¬ 
бирать, ти1(і(ш1шет, сар(іѵов; Ъ) 
опять взять, поднять, діаліит, раг- 
ѵиіпт; роёі. г. ргітов ап по8 к помо¬ 
лодѣть; 2) ігор. г. ее и г. апітит, опра¬ 
виться, опамятоваться; г. апітит 
аіісіуив, снова пріобрѣсть чью лю¬ 
бовь. 

ге-ооіо, Іиі, иііит, 8. 1) снова воздѣ¬ 
лывать, обработыв&ть; (еггат, теіаі- 
1а; роёі. г. Іогит, снова посѣщать —; 
2) снова заниматься, аіщпіеі, чѣмъ; г. 
віисііа ап(^иа, агіет; Ъ) снова воз¬ 
двигать возстановлять, іша^іпев впЪ- 
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тегвая, йі&піі&іет, бесив атііит; с) 
снова удостоить, почтить, аіі^иет Ъо- 
погіЪив, васегбоііів; 3) опять, снова 
обдумывать, размышлять, аііциіб ве¬ 
сит, Гасіа аиа; Ъ) роёі. вспоминать, 
аіищіб. _ 

гѳ-оотропо, рбвиі, ровІіит, 8. снова 
приводить въ порядокъ. 

гѳоопоШЗДІо, 5пія, /. [гесопсіііо] воз¬ 
соединеніе, отт. а) возстановленіе, 
возобновленіе, сопсогбіае, дг&ііае; Ъ) 
примиреніе, іпіег ігаігев; г. вітаіаіа. 

геоопоіііаіог, 5гів, т. [гесопсіііо] воз¬ 
становителъ, возобновителъ. 

ге-оопоШо, 1. 1) снова соединять, 
сближать, примирять, аі^пет сот 
аіщпо или аі^иет аіісиі, кого съ 
кѣмъ; г. іпітісов іп дгаііат, прими¬ 
рить враговъ; г. апішов тШішп іт- 
регаіогі, помирить солдатъ съ полков.; 
2) возстановлять, возобновлять, соп- 
согбіаш, расет, ехівіітаііопет; 3) 
снова пріобрѣсти, іпваіат; г. віосііа 
раігшп (расположеніе), 

ге-оопсіппо, 1. исправлять. 
ге-оопсШив, рагіср. и. гесопбо; 2) оф. 

отдаленный, скрытый, Іоспв; гесопбі- 
1& Іетріі, отдаленныя, внутреннія ча¬ 
сти храма; 6) тайный, гев; Ьото г., 
скрытный ч.; с) глубокій, не всѣмъ 
понятный, доступный, вепіепііае, Иіе- 
гае, гаііо (теорія). 

гѳ-ооп<1о, <Ші, (Шит, 8. 1) прибирать, 
укладывать, особл, для сбереженія, 
аѵаа іп атрЬогаз, оіеат ѵавія; г. #1а- 
(ііпш іп тадтат, вложить мечъ въ 
ножны; г. ее іп аіщоет Іосит, уда¬ 
литься, скрыться — ; роёі. г. осиІоя, 
закрыть глаза; г. #1а<ііпт Ыегі, еп- 
8вт іп риітопе = глубоко воткнуть, 
вонзить — ; 2) скрывать, утаивать, 
не говорить о чемъ, г. ѵоіиріаіев, 
ѵегЪа. 

ге-обцио, сохі, сосіит, 8. 1) опять, 
снова варить; 2) переплавлять, пере¬ 
ковывать, аигиш. епвея. 

геоогйаііо, опів, /. [гесогбог] воспо- 
нинаніе. 

геоогсіог, 1. йероп. [ге сог] воспоми¬ 
нать, приводить себѣ на память, пом¬ 
нить. 

ГѲ-0ОГГ18О, гехі, гесіит, 8. исправлять, 
гѳ-огѳо, 1. вновь творить, возсолніать; 

ігор. возстановлять, подкрѣплять, по¬ 
правлять, освѣжать, ѵосет, аі^иет, 
апітит; г. ее и гесгсагі, возстано¬ 
вить свои силы, отдохнуть; гесгеагі 
ех іпогЪо, оправиться послѣ болѣзни. 

гѳ-огёро,-1. отзываться, звучать, 
раздаваться. 

"Ѳ-огѳвоо, сгёѵі, сгеіат, 8. опять, сно¬ 
ва рости, выростать. 

гѳ-огшіевоо, боі, — 8. собств. сном 
сырымъ дѣлаться, отт. о райѣ — 
вскрываться; ігор. возобновляться, 
•ебШо, атог гесгшіевсіі. 

гѳоіа, айѵ. Гзс. ѵШ прямо, 
гѳоіе, айг. [гесіия] прямо; ігор. а) пра¬ 
вильно, какъ слѣдуетъ, хорошо, Га- 
сеге, (іісеге; г. новее аІЦпет, хорошо 
знать —; г. ѵаіѳге, быть здоровымъ; 
г, тепбеге, выгодно продать; Ь) осно¬ 
вательно, по справедливости, г. бпЪі- 
іая, г. ѵіпсіив еві. 

гѳойо, 5пія, /. [ге$о] правленіе, упра¬ 
вленіе. 

гѳоіог, бгів, т. и гѳоігіх, Ісів, /. [ге- 
#о] правитель, управитель, -ннца; 
гесіог паѵів, кормчій; г. еіерѣапіі, во¬ 
жатый слона. 

гѳоіов, оф. [ге^о] прямой, тіа, Ііпеа; 
вахпш г., отвѣсная скала; гесЫв осп- 
Нв авріееге аіщиет, смотрѣть прямо, 
не потупляя глазъ; ігор. в) просто#, 
безъ украшеній, безъискуствеиныЙ, 
огаііо, соттепіагіі Саевагів; б) пра¬ 
вильный, надлежащій, приличны#, 
хорошій, гесіит еві; соепа г.; г. соп- 
асіеоііа, чистая совѣсть: с) прямодуш¬ 
ный, честный, Ьотпо; а) гесіпт, і, л. 
(іегт. і въ ученіи стоиковъ) истинно 
доброе, истинная добродѣтель. 

гѳ-ойЬо, Ьиі, ЬІіпш, 1. лежать на спи¬ 
нѣ — покоиться, отдыхать. 

гѳоаІЬів, рагіср. гл. гесоіо. 
гѳоатЪо, сйЬоі, спЬТіат, ‘8. [геспѣо^ 

1) ложиться, г. іп ЪегЪа, лечь на тра¬ 
ву; особл. <= ЛОЖИТЬСЯ СПЯТЬ ШЫ ВОЗ- 

легать за столомъ; 2) роёі. опускать¬ 
ся, нисаадать; пеЬиІаѳ сатро гесшп- 
Ъипі, туманъ растилается по полю; 
ппба г. ропіо, волны улеглись. 

геоирѳгаИо, 5шв, /. [гесорего] обрат¬ 
ное полученіе, возвращеніе, 

геоирѳгаіог, огів, ж. [гесорего] 1) 
опять, снова пріобрѣтающій, возвра¬ 
щающій, снова овладѣвающій, г. иг- 
Ъів; 2) ріиг. третейскіе судьи, посред¬ 
ническая коммиссія, 

гѳсирѳгаібгіив, аф. [гесарегаіег 2.] 
третейскій, посредническій, 

гѳсирѳго, 1. [гесіріо] опять, снова до¬ 
ставать, получать, воявращать, гев 
атіввав, НЪегШет; г. ѵігев, возстано¬ 
вить силы; г. тоіапіаіет аіісіуив, сно¬ 
ва пріобрѣсть чье расположеніе; г. 
гешриЫісаш, снова получить верхов¬ 
ную власть въ государствѣ; г. иг- 
Ьеш, снова овладѣть, завоевать г.; г. 
Ре1орі(1ат, освободитъ П.; ігор. г. аіі- 
циет, снова пріобрѣсть чье располо¬ 
женіе, чью любовь. 

гѳ-ойго, 1. опять лечить, снова тща¬ 
тельно заботиться. 



ге-оигго ГСНІІ^О 465 

ге-еигго, оиггі или оиооггі, сгигзшп, 
8. 1) обратно, назадъ бѣжать, спѣ¬ 
шить, возвращаться, іп аіщиеш Іо¬ 
си т, аб аіщиет, гиге (изъ деревня); 
ігор. г. &(! еазбеш сопбіііопез, опять 
возвратиться къ —, постоянно пред¬ 
лагать тѣ же условія; 2) прибѣгать, 
обращаться, искать убѣжища, иі ео 
гесиггапі, диоб сопіетрзегіпі; г. аб 
аііат гаііопет. 

гѳ-сигво, 1. назадъ бѣжать, спѣшить, 
возвращаться; ігор. опять приходить, 
снова представляться, аіщиіб гесиг- 
ваі апіто. 

геоигнов, из, т. [гесигго] бѣжаніе на¬ 
задъ — возвращеніе, 

ге-оигѵо, 1. назадъ гнуть, сгибать на¬ 
задъ, аагнбать; роіі. шніае гесигѵа- 
іае, извивающіяся —; г. адпаа а<і са- 
риЦ заставить в. течь обратно, 

ге-оигтпи, оф. 1) загнутый (назадъ), 
сопш; 2) роН. извивистый, извили¬ 
стый; іесіит г. — лабиринтъ, 

геооваііо, опів, /. [гѳсиао] 1) отказъ; 
2)_вовраженіе, протестъ, 

гѳошю, 1. [ге-саиаа] 1) отказывать, не 
соглашаться, отказываться, не хо¬ 
тѣть, аііциіб Гасеге, бе аіщиа ге; поп 
гесиво, диіп ^иотіпиз) /асіат; пето 
гесияаѵіі ІаЪогет, никто не отказался 
отъ р.; 2) въ яз. юрид. возражать, про¬ 
тестовать. 

гѳойііо, сиззі, сивзипц 8. [ге-диаііо] 
поражать, потрясать, 

гѳсіа, -агіиз, см. гЬѳйа, *агшв. 
гѳсіаоіин, рагіср. іл. гебіто. 
ге-сі-йто, I. взаимно любить. 
гѳ-сі-агйѳвсо,-8. опять, снова 

возгорать, воспламеняться, 
гѳ-сі-агцио, иі, Шит, 8. 1) опровер¬ 

гать, изобличать, уличать во лжи, 
ѵегЪа, аіщиеш, огаііопет аіісиуиз; 2) 
охуждать, порицать, іпсопвіапііат аіі- 
сиуиа. 

гѳ<І<іІіІо, опів, /. [геббо] ісгт. %. въ 
ритор, послѣдующее предложеніе, 
вторая посылка. 

гѳ-й-йо, бібі, біішп, 8. 1) отдавать на¬ 
задъ, возвращать, аіщиіб аііспі, г. 

.сарііѵоз; отт. г. ве или геббі, воз¬ 
вратиться: соцѵіуіо (на пиръ), ііегшп 
іп агша (въ сраженіе); ігор. г. гевроп- 
вшп, дать отвѣтъ; г. сіатогет, отзы¬ 
ваться, отвѣчать на крикъ, иногда 
(аЪвоІ) геббеге = отвѣчать; г. ѵоіа, 
рготівяа, исполнить — ; г. роепав геі, 
претерпѣть наказаніе за что-н.; Ъ) 
воздать, отплатить (тѣмъ же): Ъе- 
пейсішп, ^гаііаш; г. ЬоѳІіЬив сіабет; 
2) передавать, аіісиі ерівіоіат, тап- 
баіа (порученія); отт. = а) перево¬ 
дить, г. ѵѳгЬшп тегЬо, тѳгЬшп рго 

тегѣо, аіідпіб Іаііпе; Ь) повторять или 
наизусть говорить, сказывать, ѵегЪа, 
сагшеп, бісіаіа ша^івіго; г. ѵегЪа ша- 
1е, Ъепе, произносить —; с) повто¬ 
рять— представлять, г. ѵпііпт аіі- 
сщия, таігет, походить на —; г. 
аііцпет потіпе, называться тѣмъ же 
именемъ; 8) издавать, испускать изъ, 
отъ себя, г. ѵосет, вігібогет; г. апі- 
тат (Іисет, ѵііат) умереть; іегга геб- 
біі Гги^ез, земля производитъ — ; 
4) = давать, доставлять, г. аіісиі га¬ 
ііопет (отчетъ); г. у из, судить; г. 
саизат, объявить причину; г. впит 
сиЦиѳ Ьопогет, воздать, оказать — ; 
Ь) предоставлять, ііз соипиЬіа геббі- 
біі; особл. оставлять, не лишать чего- 
л., г. аіісиі а^гов, игЬет, 1е#ез виаз; 
6) (с* двумя винит, под.) сдѣлать кого 
(что) кѣмъ (чѣмъ): г. аіщиет ріасі- 
биш, ігаіит; г. таге іиіит (безопас¬ 
нымъ); разе, геббі, сдѣлаться: пе іп- 
зоіепііогез геббегепіиг. 

гесіетрііо, опів,/. [гебіто] ]) выкупъ, 
сарііѵогит; г. васгатепіі = освобож¬ 
деніе отъ военной службы; 2) откупъ, 
подрядъ; 3) подкупъ, подкупленіе, 
^ибісіі. 

гѳсіѳтріо, 1. [гебіто] выкупать. 
гѳсіѳтріог, бгів, т. [гебіто] подряд¬ 
чикъ, поставщикъ. 

гесіѳтрійга, ае, /. [гебіто] откупъ, 
подрядъ. 

гейвтріив, рагіср. гл. гебіто. 
ге-й-ѳо, іі, ііит, іге, 1) идти назадъ, 
возвратиться, іп савіга, е ргоѵіпсіа 
Вотат; ігор. г. іп ргЫіпит вШит, 
аб гет, аб ргоро&ііит; г. іп дгаііат 
сит аііяио, помириться съ кѣмъ; г. 
іп тетогіаш аііси^ив, вспомнить о 
комъ; 2) ігор. = доходить, прихо¬ 
дить, гез гебіі аб іпіегге^пит; (ріііа 
етіэзів) аб діабіов гебіегипі, взялись 
за м ; витта гегит (ітрегіі) гебіі аб 
ешп (= онъ получаетъ); гев гебіі аб 
ешп Іосшп или ѳо, дѣло доходитъ до 
того; Ь) (о доходахъ) поступать, полу¬ 
чаться, ресипіа, ^иае ех шеіаііів геб- 
іЬаі. 

гѳйЬіЬео, иі, іішп, 2. [ге-б-ЬаЪео] на¬ 
задъ отдавать, возвращать (куплен¬ 
ное) или назадъ брать (проданное). 

гѳбЫЬШо, опів, /. взятіе назадъ, воз¬ 
вращеніе, см. гебЬіЬео. 

ГѲсіІбО, асіиш, 8. [геб-адо] 1) на¬ 
задъ гнать, отгонять, прогонять, Ьо- 
віев аб таге, іп савіга; г. іп ипит = 
собрать; 2) ігор. возвращать, опять 
приводить, бівсірііпат аб ргівсоз то- 
гев; г. аіщиіб іп тетогіаш, привести 
что на память; г. &1іфЮ8 іп дгаііат, 
помирить —; г. іп огбіпет, привести 
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въ порядокъ; Ь) приводить, обра¬ 
щать, г. ѲаШат іп ргоѵіпсіат или ід 
Гогтат ргоѵіпсіае, г. ге^іопет, ідви- 
1&8 іп виат роіѳяіаіет (ѳаЬ ітрегіит, 
іа йіііопет) покорить —; г. аіциет 
іп вегѵііиіега, сдѣлать кого рабомъ; 
г. аіщиов ай іліегпесіопет, совершен¬ 
но истребить; г. аі^иій а<1 іггіішп, ай 
піЬіІиш, уничтожить — ; с) доводить, 
аіщпет ай іпоріат; г. аіциет ѳо, 
пі — довести кого до того, что — ; 
въ численномъ отношеніи = умень¬ 
шать: Гашіііа ай раисов гейасіа; Ъов 
осіо ІіЬгов ай вех гейедН; &) рѣдко 
= сдѣлать, аіциій Гасііе, аІЦиѳт Ьи- 
шііеш шйгтипщие; 3) въ денежныхъ 
дѣлахъ) собирать, выручать, ресипІат 
ех ѵесіі^аІіЬив, ех Ьопів раігіів; г. ре- 
сапіат ай ^иае8^огеIп, іп йвсит, пред¬ 
ставить, доставить —. 

гейітіойішп, і, п. [гейітіо] повявка 
головная или шейная, лента, 

гѳйітіо, 4, обвязывать, повязывать — 
украшать. 

гѳйіто, Бті, етріат, 8. 1) обратно 
покупать, выкупать, йошшп, с&ріі- 
ѵов; отт. т. вѳ (ресидіѣ, ааго а Оаі- 
Ііз, а ^айісіЪиѳ) откупиться, избавить¬ 
ся, отдѣлаться; ігор. а) освобождать, 
выручать, впо вадцате аіідиеш аЬ 
Асдегидіе, сітііаіеш агтів; Ь) иску¬ 
пать, заглаживать, поправлять, Яа&і- 
іішд, сиірат; с) устранять, отвра¬ 
щать, удалять, асегЬііаІет а герпЫі- 
са; г. теішп; г. тогіет тогіе аііе- 
гіив; 2) = купить, г. песеввагіа, ра- 
сеш; ігор. пріобрѣсть, тііііпш то- 
Іипіаіеа (расположеніе) Іаг&іііопе; г. 
отпіит дгаііат аЦие атісіііат аіі- 
сгуив шогіе; 3) брать на откупъ, ѵес- 
іі^аііа, ропогіа; Ь) Подряжаться, г. 
орав, аіциій /асіепйит, подрядиться 
сдѣлать что-л. 

ГѲ&іпІѳ&гаНо, 5дів,/. [гейіпіе^го] воз¬ 
обновленіе, повтореніе, 

гб-й-іпіё&го, 1. снова, опять попол¬ 
нять; ігор. а) возобновлять, ргоеііат; 
г. расет, ѵігев; возстановить миръ, 
силы, г. апітшп, давать отдыхъ, 
освѣжать д.; Ъ) повторять, ѵегЪшп. 

гѳйШо, опів, /. [гейео] возвращеніе. 
гѳсШив, ив, т. [гейео] 1) возвращеніе, 

ай аіщпеш, Еот& изъ Р.; роёі. г. ід 
^гаііат, примиреніе; 2) доходъ, до¬ 
ходы, г. теЫІогпт, отъ рудниковъ. 

гесІІѵіѵив, ас#, [ге-й-ѵітдв] собств. 
опять ожившій, встрѣч, только ігор. 
снова употребленный въ дѣло; отел. 
жиЬві. гейіѵіѵа, опт, я строительные 
матеріалы — не новые, уже бывшіе 
въ дѣлѣ. 

ге-сі-біѳо, оі, — 2. пахнуть, аііциа ге 

или (ігапв.) аІЦиій, чѣмъ-н.; ігор. от¬ 
зываться, г. адіічиііаіет, Ьос гейоіеі 
ехегсіШіопет риегііет. 

ге-сіотііая, аф. [йотаге] опять, снова 
обузданный, укрощенный. 

Вѳйопѳв, пт, т. см. ВЬѳДопѳв. 
гечідпо, I. 1) обратно дарить, возвра¬ 
щать, аіциеш раігіае; 2) роёі. = соп- 
йодаге; гейодаге аіщиій, аіциет аіі- 
сиі, ради кого, въ угодность кому от¬ 
казаться отъ чего или оставить кого 
(что) безъ наказанія: г. ігаш еі іпті- 
впш пероіеш Магіі. 

го-сіогтіо, 4. опять, снова спать, 
гѳ-сійоо, хі, сішп, 8. 1) назадъ вести, 
обратно, приводить, возвращать, 1е- 
$іопев ех Вгііапдіа, ехегсіішп, аіі- 
ддет йе ехіііо; г. аіщает йотат, ве¬ 
сти домой, провожать; ігор. г. аіі- 
^ио8 іп $гаііаш, помирать кого; г. 
аіщдій ід тетогіаш, привести что на 
память; г. 1е#ет, возстановить за¬ 
конъ; г. врет, вотпат, возвратитъ—; 
2) назадъ тянуть, тащить, отдвигаты 
іаісев, сііреат, тидіііоаев; г. ее, от¬ 
ступить, удалиться, см. гейпсіиа. 

гѳйиоѣіо, 5пів, /. [гейисо] возвраще¬ 
ніе, обратное приведеніе, 

гѳ-сіаоіо, 1. назадъ, обратно приво¬ 
дить. 

гѳйаоіог, ёгів, т. [гейисо] назадъ при¬ 
водящій, возвращающій. 

ГѲ&поШв, рагіср. гл. гейисо; 2) оф. 
назадъ отступающій, отдаленный, 
уединенный, ѵаПія; Ь) іегт. і. въ яз. 
философ. гейисіа, бгпт, п. блага низ¬ 
шей степени, см. ргойасіа. 

ге-йі-ипоив, оф. закорюченный, со¬ 
гнутый. 

ге<1ип(1ап1вг, адл. [гейипйапв] слиш¬ 
комъ обильно, преизобильно. 

гвйипйапйа, ае,/. [гейапйо] разлитіе 
водъ, разливъ; ігор. преизобмліе, 
чрезмѣрная плодовитость рѣчи, веле¬ 
рѣчивость. 

ге-й-ипйо, 1. 1) разливаться, высту¬ 
пать изъ береговъ, таге, Іаспв гей- 
адйаі; роёі. гейпдйаіае ациае = гей- 
идйадіев а^иае; отт. г. вап&аіве, 
обливаться кровью, плавать въ кро¬ 
ви; ігор. даііопев гейодйапі рготід- 
сіав (наводняютъ, стремиться); огаіо- 
гев гейдпйапіев, велерѣчивые; 2) ігор. 
г. аіщда ге* преизобнловать чѣмъ, 
нмѣть излишекъ въ чекъ: г. огда- 
тепіІ8,СариаЬотідптта11ііайідб гей- 
апйаі; Ь) г. ех ге аіцаа, происте¬ 
кать, вытекать: ех гегит со^шііопе 
огаііо гейипйаі; ех еа сапва Ровіи- 
тіив геив гейиойаі, — оказывается 
виновнымъ; с) аіщиій гейипйаі ай 
(ід) аіщиет, прок стекаетъ отъ кого 
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падаетъ, простирается на кого: іпѵі- 
Ліа, регісаіиш ех Ьас ге аЛ те геЛип- 
Лаі; ѵШогит іпіатіа &Л атісоа геЛип- 
Лаі; ф (аЬзоІ.) ге Лид Лаге, быть въ из¬ 
лишествѣ; огпаіиа огаііопів іп ео геЛ- 
ипЛаі; ІіПегае іііае гѳЛппЛ&пІ (не¬ 
лишни); аІщаіЛ ех шео іепиі ѵес1і#а1і 
еііаш геЛипЛаЬіі, отъ моего екуднаго 
дохода кое-что еще и останется. 

гѳ<1йті&, ае, /. заусеница; ргоѵегЬ. сп- 
гаге геЛпѵіат, заниматься мелочами, 

гейих, йсів, лф. [геЛисо] 1) назадъ 
приведенный, возвратившійся, ехег- 
сііоз г.; геЛох Лопшт, Котат; 2) 
асій?. (роёі.) назадъ приводящій, воз¬ 
вращающій, «ГпрИег. 

гѳГеоііо, 5пів, [геЛсіо] возобновле¬ 
ніе, обновленіе; ігор. подкрѣпленіе, 
отдохновеніе. 

тоГеа&ог, бгів, т. [гейсіо] возстанови¬ 
тель, возобновителъ. 

гбГѳоішц рагіср. и. геЛсіо. 
гѳГеІІо, іеііі, — 3. 1) опровергать, из¬ 

обличать во лжн, огаііопет аНетцпв, 
аііциет: 2) роёі. отражать, устранять, 
аІщиіЛ Іегго. 

геГѳгоіо, гві, гіпт, 4. [ге-Гагсіо] наби¬ 
вать, напихивать, наполнять. 

ге-Гѳгіо,-4. отражать. 
ге-Яёго, іШі, Шпт, іегге, 1) назадъ 

нести, относить назадъ, апгшп ід 
іешріат; роёі. сіаззів геіаіа еві = сі. 
геЛііІ; опт. г. зе (Лопшт, Вотат) 
возвратиться; въ яз. воснн. г. реЛет 
(#гаЛцт) отступить; ігор. г. сопвиеіп- 
Ліпет, тогет, васга, тувіегіа, опять 
ввести, возстановить обычай и проч.; 
г. агта (= Ъеііит) возобновить вой¬ 
ну; г. аІі^иіЛ а(і рорпіиш, снова пред¬ 
ложить что народу; 

2) возвращать, отдавать, аг$ев(шп, 
аІщпіЛ аііспі; ігор, г. аНсаі $гаІіат, 
благодарить на дѣлѣ; г. р&г рагі, воз¬ 
дать равнымъ за равное, тѣмъ же; Ъ) 
отвѣчать, возражать, аІщпіЛ аііспі, 
аІщпіЛ аЛ аІщпіЛ; Аппа геіегі; с) по¬ 
вторять, і(іет, ШпЛ гевропвит; роёі. 
геГегедв ГоеЛа сопѵіѵіа, припоминая 
или обдумывая —; отж. г. аіщпет 
(оге, вег топе, тпНи) — походить на 
кого; г. 1апЛев аіісіуив, возобновить 
память о чьнхъ подвигахъ; о звукѣ 
іразз) отзываться, раздаваться: во¬ 
пив геіаіив, ѵосев геГегппЩг; 

3) относить, г. ошпіа аЛ ѵоІпрШет; 
отпіа а(і вишп агЬіІгіит, во всемъ 
соображаться съ — ; г. аііепов шогев 
&Л виов = сравнивать или судить о 
чужихъ нравахъ по своимъ; г. аіі- 
диіЛ аЛ Лі$піШет (соображать, со¬ 
размѣрять); часто разе. геГеггі, отно¬ 
ситься: Ьос гѳГегІиг аЛ Іе; 

4) = приносить, доставлять, орет, 
помощь; г. сарпі асі аіщпѳт, тадпит 
рол сі ив аигі Вотат; ігор. направлять, 
обращать, осиіов іп аіщиѳт, апітшп 
асі ѵегііаіет; 

5) доносить, докладывать, сообщать, 
тапЛаіа, порученія, приказанія; г. 
вегтопет, гевропвит аіісіуаа; г. аіі- 
^шЛ асі вепаілт; іііі геГегопі, отпев 
аЬіівве; отт. г. аЛ аіщиет сіе ге аіі- 
цпа или аІщиіЛ, отнестись къ кому, 
обратиться къ кому за совѣтомъ: 
рорпіив сіе геЬпв впів ад епт (апрт- 
гет Аиіпт Катіит) ге&геѣаі; Ь) при¬ 
водить, разсказывать, ехетріош, ѵег- 
впт; цишп геіаіит Іедепі; 

6) вносить, вписывать, записывать, 
г. потен аііедцив ід ІаЪпІав, аіщиіа 
іп соЛісет; особл. въ яз. дѣловомъ: г. 
ресипіат; г. аІіциіЛ (іп) ассѳріпт, за¬ 
писать что въ приходную книгу (&1і- 
спі, отъ кого получено); г. ресшііат 
орегі риЫісо^ записать въ расходъ 
по — ; г. гаіюпев аЛ аііциет, пред¬ 
ставить счетъ, отчетъ; І>) = вклю¬ 
чать, причислять, аіщпет іп пшпего 
Леогат ши іпіег (ід) Леов; г. Ліѳт іп- 
Іег Гевіов. 

гбЯэгі, гѳѣйШ, гѳГѳгге, [гез-іегге, 
сроен, е ге еві] важно, касается, по¬ 
лезно, те& геГегі, для меня важно, 
та&пореге й-аЫв геіГегі, весьма в. для 
брата; піЪіІ ге&гі, неважно, все 
равно; дпіЛ геіегі? какая польза, 
къ чему? 

гѳГѳгѣиа, рагіср. и. гѳіегсіо; 2) оф". 
наполненный, совершенно полный. 

ге-ІЬгѵѳо,-2. сильно кипѣть, вол¬ 
новаться; геіеі*тепв, кипящій, ігор. 
сильный. 

гѳ-Гѳгѵѳаоо, ѵі (Ъиі), — 8* 1) вскипать, 
ігор. разгорячаться, приходить въ 
волненіе, вап&пів геГегѵевсіі; 2) (рѣд¬ 
ко) перестать кипѣть, остывать; ігор. 
огаііо геГегтегаі. 

геГіоіо, ГБсі, Гесіпт, 8. [ге-7асіо] 1) 
опять, снова дѣлать, изготовлять, аг¬ 
та; отт. т. сопвпіѳт, ігіЪопов, ргаѳ- 
іогет, снова избрать —; 2) проводить 
въ прежнее состояніе, возобновлять, 
по-нсправлять, шигов, датев, родіепц 
г. соріаа, ехегсііиш, пополнить, ком¬ 
плектовать — ; Ъ) ігор. возстановлять 
чьи силы, давать, кому отдыхъ, под¬ 
крѣплять, освѣжать, г. ехегсііпт ех 
(послѣ) ІаЬоге; г. вапсіов, раненыхъ; 
г. тігев сіЬо; г. апітпт аіісп^ив, обо¬ 
дрить кого; г. ее, отдохнуть или опра¬ 
виться; 8) ісгт. і. выручать, респпіат 
ех ІипЛо; аІциіЛ гейсііпг ех роввев- 
віопіЪпз; отт. г. ітрепвая ЪеІІі аііо 
ЪеІІо (вознаградить). 
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ге-Гідо, йхі, йхшп, 3. (прикрѣпленное, 
прибитое) снимать, срывать, сіірепш, 
іаЪиІав; ігор. а) отмѣнять, уничто¬ 
жать, 1е#ет; Ь) (собираясь въ дорогу) 
укладывать, гев впав. 

гѳ-ЗпвО,-8. опять, снова образо¬ 
вать. 

гѳ&хаз, рагіср. и. геб#о. 
гѳ йа^ііо, I. требовать обратно. 
ге&ЗДив, ив, т. [гейо] противный вѣ¬ 
теръ. 

гѳйеоіо, Яехі, Яехшп, 8. 1) загибать, 
обращать назадъ, сариі, соііпш, оси- 
Іов; роіі. г. ребет (^геввиш) возвра¬ 
титься; роіі. апідшт гѳЙехі, вспом¬ 
нилъ; 2) склонять, смягчать, апіішш, 
шѳпіев. 

го-йо, 1. дуть на встрѣчу. 
гѳ-Яио, хі, хиш, 8. течь назадъ. 
гѳ-Япиа, оф. [гейио] роіі. назадъ те¬ 
кущій. 

гѳГогтЗДіо, опів, и». [геГогто] пре¬ 
образованіе, превращеніе; ігор. нспра- 
вленіе. 

гѳГогт&іог, 5гів, т. [геГогто] пре¬ 
образователь; ігор. исправитель. 

геГоппісііШо, бпів,/. [геіогтібо] силь¬ 
ный страхъ, боязнь. 

ГѲ-Гогті<1о, 1. страшиться, бояться, 
аіщиіб, чего-л. 

ге-Гоппо, 1» преобразовывать, превра¬ 
щать, ігор. измѣнять, исправлять. 

гѳГоѵѳо, Гбѵі, іоіит, 2. опять, снова 
согрѣвать; ігор. оживлять, подкрѣ¬ 
плять, согрив, ѵігев; г. аіщиет, вновь 
подать кому надежду, ободрить, успо¬ 
коить кого, помочь кому, 

гейгасіагібіив, аф\ [йетіѣ. отъ геСгас- 
іагіив] нѣсколько строптивый, упря¬ 
мый. 

гѳГгаоІагіии, аф. [геГгіп^о] строптн- 
ный, спорливыЙ, упрямый. 

геГгаеп-, см. гѳГгѳп-. 
геГгадог, 1. скроп. подавать голосъ 

противъ — ; противиться, сопроти¬ 
вляться, аііспі, геі аіісці. 

гѳГгѳпаіІо, опів, /. [геГгепо] обузды¬ 
ваніе, укрощеніе. 

гѳ-ігѳпо, 1. обуздывать, укрощать, 
удерживать. 

гѳ-тоо, сиі, саішп, I. 1) снова расти¬ 
рать, растрогнвать, г. ѵпіпив, оЪбпс- 
іат сісаігісет, растравить зажившую 
рану; Ъ) ігор. снова про возбуждать, 
возобновлять, бевібегіит, боіогет; г. 
тешогіат геі аіісіупз, возобновить 
память о чемъ; 2) іпіг. (о болѣзни) 
снова обнаруживаться, возобнов¬ 
ляться. 

гѳЙгівѳг&ііо, оніа, /. [геГгі^его] про¬ 
хлажденіе. 

геМ^ёго, 1. [ге-ігі&ив] 1) холодить, 

прохолаживать; г. аапаш, дать водѣ 
поостынуть; отт. геіті^егагі (пшЬгія) 
прохлаждаться, просвѣжаться; 2) ігор. 
охлаждать, прекращать жаръ, рвеніе, 
оеобл. рам. = охладѣвать, остывать, 
ослабѣвать, утихать, аегто Ъошшпт, 
асспваііо гейгі^егаЩг. 

ге-Мдоеоо, Ггіхі, — 8. простывать, 
ігор. охладѣвать, терять силу, жи¬ 
вость, важность, ослабѣвать, утихать, 
гед, огаііо геГгі^евсіІ; (огпт г.; ЬеІІі 
аррагаіов ге/гі^евсппі; 8сапгоа геігі- 
хіі — лишился надежды быть на¬ 
браннымъ, получить должность, 

гѳ-Модо, йгйр, Ггасіпт, 8. [й*ап$о] 1] 
взламывать, выламывать, разламы¬ 
вать, ломать, рогіав, даппат, сагсе- 
гет; г. гатпт, отломить вѣтвь; 2) 

ігор. сокрушать, одолѣвать, ѵіт, бо- 
тіпаііопет, АсЪіѵов; г. сіапвіга, уни¬ 
чтожить преграды. 

гѳ-Га^іо, П|$і, Ги^Тіиш, 8. 1) іпіг на¬ 
задъ бѣжать, убѣгать, бѣжать, іи са- 
віга, аб 8П08, ботиш; ігор. а) удалять¬ 
ся, уклоняться, а сопваеіибіпе, &Ъ іа- 
віііиіо; Ь) прибѣгать, искать убѣжи¬ 
ща, защиты, г. аб аіщиет; с) роН. = 
быть, находиться въ сторонѣ, вд&лн, 
геГа&Й & Шоте Іетріит; 2) ігап». вз¬ 
бѣгать, уклоняться, г. аіі^иет, ітре- 
іит, ѵіііа и (роёі.) сит іп^піііюо. 

гѳГивіит, іі, п. [геГи^іо] убѣжище. 
гѳГа&ив, аф. [геГи$іо] назадъ бѣгущій 

(роіі.). 
гѳ-ГоІкво, іиіві, — 2. отражать лучи — 

сверкать, сіять, блистать. 
гѳ-ГшмІо, іпбі, ЙЗвшп, 8. 1) назадъ, 

обратно лить, отливать, переливать; 
ігор. г. аійрііб аіісиі, возвратить что 
кону; 2) (чаще) изливать, разливать, 
ра88. геіипбі, изливаться, разливать¬ 
ся, йеіив (= слезы) вирег ога геІпвия. 

гѳГиІаЪіо, опів, /. [геіиіо] опроверже¬ 
ніе. 

ге-Гйіо, 1. отражать, ^еоіев Ьеііо; ігор. 
а) опровергать, аг^итепіа аііспдоз, 
сопігагіа; Ь) отвергать, не одобрять, 
обуздывать, сирібііаіет аіісидив. 

гѳваіібіив, і, т. [гѳ#а1ів] королекъ (ма¬ 
ленькая птнпа). 

гѳкаіів, е, аф. [тех] 1) царскій, цар¬ 
ственный, царю приличный, потел, 
роіевіав, $епив; зсгіріпт г., сочине¬ 
ніе, въ к-омъ рѣчь о царѣ; 2) Ргор. 
великолѣпный, пышный, огпаіов. 

гедоШфг, адл>. = ге#іе. 
гѳ^ѳіо, 1* [гс-деіи] опять оттаивать, 

опять согрѣвать. 
ге-вёго, яевві, #е8іит, 8. 1) носить на¬ 
задъ, доставлять обратно, опега; 
(Гос.) ге^егеге Гасев, назадъ бросать 
ф.; ігор. г. аііспі аіщпіб (соптісіа, 
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сгітеп) отплатить тѣнь же; г. аііеоі 
8и>ісов, противопоставить кону ст.; 
2) = наносить, набрасывать, Ъшпит; 
ігор. г. сиірат ід аіщиет, свалить 
вяну на кого. 

ГѲ&І&» ае, /. см. гедіив. 
гѳ&іе, айѵ. [герив] по-царски; ігор. а) 

великолѣпно, пышно; Ъ) деспотически. 
Ие&іепиев, см. Вѳвішп. 
гедШое, айѵ. = ге^аЫег, ге^іе. 
гевШеив, оф. роёі. = ге^аіів. 
Ив^Шие, і и -1і, 5гит, т. 1) городъ 

сабинскій ; отт. Вѳ^Шѳпвіб и Вѳ- 
ЗШ&хша, ай$.; ВѳвШепвѳе, іит, т. 
жители этого г.; 2) небольшое озеро 
въ Лаціуиѣ, извѣстное побѣдою, 
одержанною римлянами надъ латкн- 
дами; 9) прозвище иедіів Ровіишіае 
и &епіІ8 Аетіііае. 

гедатѳп, іпІ8, п. [ге$о] 1) правленіе, 
управленіе; г. соѣопіит, начальство 
надъ когортами; особл. управленіе 
государствомъ; Ь) ігор. правитель; 2) 
роН. кормило, руль. 

ГѲ8ІП&, ае, /. [тех] царица. 
Нейшна, оф. см. ВЬѳзіит. 
гѳ?іо, Эпів, /. [гедо] 1) направленіе, 

линія, гесіа г.; г. савігогат; поіа г. 
ѵіагит; а гесіа ге^іопе бесііпаге, бе- 
Йесіеге, уклоняться отъ — ; ге&іоде 
оссібепіів, по направленію къ западу; 
ге^іопе рогіае ііііив, въ той сторонѣ, 
гдѣ тѣ ворота, близъ тѣхъ воротъ; 
отт. ѳ ге^іопе = айѵ. а) по прямому 
направленію, прямо, тоѵегі; Ь) на 
противоположной сторонѣ, противъ, 
напротивъ, е геціоде оррібі, поЬіз 
(йаі.)\ асіев е геуіоде іпвігисіа; 2) по¬ 
граничная линія, рубежъ, граница, 
ге^іопев ас Іегтіпі; г. огЬів Іеггапш; 
ігор. г. уііае, оГйсіі; особл. въ яз. авгу¬ 
ровъ; аЬ АПо №аѵіо геропшп Гасіа 
йезегірііо (опредѣленіе); 3) страна, 
область или округъ, іеггае тахітав 
ге&іооеа іпЬаЬііаЬіІев уібетив; яиа- 
іиог гедіодев Масебопіае; г. ревШепв; 
г. ѵеврегіда, западъ; Ъ) ігор. кругъ, 
сфера, г. гаііопів. 

ВевІоп, іі, см. ВЪѳвіит. 
ревіопаііт, айѵ. [ге&іо, 3] по обла¬ 

стямъ, помѣстно. 
Вѳвіиіп, іі, п. мѣстечко въ Галліи цис- 
паданской; отт. Вевіѳсшев, іаш, 
т. жители Р.; 2) = ВЬе^іиш. 

гѳ^іин, аф. [гех] царскій, роіевіаа, ог- 
паіпв, ^елив; г. Ьеііит = Ьеііпт сит 
ге#е; Іе^аііо ге&іа = Іе^аііо ге$ів; 
ігор. великолѣпный, г. тоіеа, — зда¬ 
ніе; г. тогЬия = желтуха. Отт. 1) гѳ- 
$іі, 5гшд, т. придворные или войско 
царя; 2) ге^іа, ае,/. = а) (вс. (Іотив) 
дворецъ, царскіе чертоги, особл. въ 

Римѣ, построенн. Нумою на тіа васга 
близъ храма Весты; Ъ) царская палат¬ 
ка въ лагерѣ; г) царская Фамилія, 
дворъ; й) (вс. игЪв) резиденція, столи¬ 
ца, Сгоеаі гедіа 8аг<іеа. 

гѳвпаіог, бгів, т. [ге$до] царствую¬ 
щій — царь, властитель; г. Оіутрі = 
•Гирііег. 

гѳвпаіхіх, Ісія, /. [ге#по] царствую¬ 
щій, (І0ШП8. 

ГѲ&ПО, 1. [ге&ашп] 1) царствовать, быть 
царемъ, Вопшіоа веріет еі Ігі$ідІа 
ге^паѵіі аппов; Котае ге^паішп вві, 
въ Р. были цари, Римомъ управляли 
цари; отпев ге&пагі ѵоІеЬапі, всѣ же¬ 
лали царя, чтобы ими управлялъ 
царь; (Тас.) абѵепае ід поа ге^пагипі, 
были нашими царями; Ь) ігор. гос¬ 
подствовать, властвовать, преобла¬ 
дать, имѣть перевѣсъ, ОгассІшз ге- 
Ядаѵіі рапсов шепвев; ід ^иіЬа8 сеп- 
іигіів Іи ге^дав; 2) (роёі.) править, 
управлять, іегга ге^даіа Ьусог^о; г. 
рориіогпт (сопвіг. дгасса). 

гѳапит, і, п. [гех] 1) царское достоин¬ 
ство, царская власть, ге$по роіігі; 
ге&пит а$еге, царствовать; иногда 
самовластіе, тираннія: г. ѳхегеегѳ; 
Ъос тего г. еві; батдаіив егітіде ге- 
8ДІ; Ь) ігор. владычество, власть, го¬ 
сподство, Гогедве и ]ибісіогит, въ су¬ 
дебныхъ дѣлахъ; гѳ&иит тіді, пред¬ 
сѣдательство на пирушкѣ, см. гех; 2) 
царство, государство, владѣніе, ге- 
#дшп раігіит; ігор. ід ге$що Іио вит, 
я въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ты можешь 
повелѣвать; роёі. ге$да ігівііа, цар¬ 
ство мертвыхъ, подземное парство. 

ГѲКО, хі, сіпт, 8.1) править, управлять, 
датет, ециит; г. тадив, исправлять 
должность; особл. управлять, началь¬ 
ствовать: г. сіѵііаіет, гетриЫісат, 
Іе^іопев; 2) направлять, іеіа, стрѣлы; 
ігор. направить на путь истины, ру¬ 
ководить, г. еггапіет, ]дѵедет; 3) 
приводить въ порядокъ, установлять, 
опредѣлять, йдев. 

гѳ-8Тёйіог, &геввц8 8., 8. йероп. идти 
назадъ, возвращаться, ід дгЬет; ті- 
Шев ге^гесііипіиг, отступаютъ. 

гертеввив, рагіер. гл. ге^гейіог. 
гѳртеѳвив, ив, т. [ге$ге<1іог] 1) отсту¬ 
пленіе назадъ, возвращеніе; баге аіі- 
сиі ге^гевзит, позволить кому отсту¬ 
пить, возвратиться; ігор. г. аЪ іга доп 
баіив еві, не было времени опомнить¬ 
ся; 2) (о войскѣ) отступленіе, ретира¬ 
да; ігор. (Тас.) г. аб аіщиет, возмож¬ 
ность прибѣгнуть къ кому въ случаѣ 
неуспѣха. 

ге&й1а, ае, /. [ге$о] 1) линейка, ігор. 
правило; 2) планка, брусокъ. 



470 ге^аіші геІІаПа 

герПия, і, т. [детіѣ. отъ гех] 1) царь 
неболыпаго государства; 2) сынъ ца¬ 
ря, царевичъ. 

ге-вивіо, 1. снова отвѣдывать, вку¬ 
шать; Ргор. г. Іііегав аіісщив, снова 
чнтать, перечитывать чье письмо, 

гѳвуго, 1, [ге-$угов] въ кругу вертѣть¬ 
ся, дѣтая кругъ возвращаться, 

геіоіо = г^ісіо. 
геіпіеяго = гейіпіедо. 
гѳ]ѳоеапеа, бгшп, *. [геуісіо] предме¬ 

ты, сами по себѣ недостойные внима¬ 
нія, ісгт. і. въ яд. философ, см. гедес- 
іиа, 2. 

ге]еоііо, одів, /. [ге^ісіо] от-выбрасы¬ 
ваніе; Ргор. непринятіе, отклоненіе, 
отверженіе; г. іийісит, см. ^’ісіо, 
2,Ь. 

гойѳоіав, рагіср. %л. ге]ісіо; 2) аф. от¬ 
вергаемый, непріеміемый, отт. виЬді. 
гфсіа, бпш, п. ісгт. і. въ я», фило¬ 
соф. = ге]есІадеа. 

гѳ]іоіо, ]5сі, ]есІшп, 8. [ге-^асіо] 1} бро¬ 
сать назадъ, обратно, Іарійев ш до- 
аіет; Ъ) закидывать назадъ или сбра¬ 
сывать, Іодоп аЬ Ьшпего, тевіет ех 
согроге, ех Ъшдегів; г. тали* ай (рое*) 
іегдод, г. зспішп, закинуть назадъ—; 
2) отбрасывать, гнать назадъ, отра¬ 
жать, г. соріая іп оррійит; Ьоеіеш аЬ 
АпЬіосМа; Ргор. г. аийасіат, отра¬ 
вить — ; г. оса1о8, отвратить взоры; 
г. аіщиет а ИЪгія, отклонить, от¬ 
влечь — ; Ь) (гор. отклонять отъ себя, 
не принимать, отвергать, йодшп, ши¬ 
пов, йівриіаііопет; г. ]ийіеев, — су¬ 
дей, набранныхъ по жребію; 8) = от¬ 
сылать, аііддет ід Шиш Іосит; г. ті- 
Іііев ід ровігетат асіет; Ргор. г. гет 
ай дотов содвиіев, ай Рот ре.) от (пере¬ 
нести, поручить); г. Іе^аіов ай рори- 
Іиш, ай ведаіиш, пригласить пословъ 
обратиться къ — ; опт. г. аіщиій ід 
аііий іешрив, геш ід шепвеш Дадиа- 
гішд, отложить — ; 4) (рѣдко) гфіееге 
ее аіщио; броситься куда, Ргор. обра¬ 
титься къ чему, вдаться во что. 

гѳ-ІаЪог, Іарзив в., 8. йероп. назадъ 
падать — назадъ скользить, плыть, 
течь; Ргор. мало-по-налу возвращать¬ 
ся. 

ге-1*пвиѳдео, до, — 8. опять ослабѣ¬ 
вать; Ргор. становиться слабѣе, умень¬ 
шаться. 

геШіо, бшв, /. [геГего] 1) несеніе на¬ 
задъ, отнесеніе; Ргор. г. сгішіпів, скла¬ 
дываніе вины, перенесеніе обвине¬ 
нія; г. &гаііае, благодареніе, воздая¬ 
ніе; Ь) (въ ритор.) повтореніе; 2) до¬ 
несеніе, докладъ, предложеніе, аррго- 
Ъаге г.; геіаііопеш едойі, уклоняться 
отъ предмета, к-ыЙ на очереди; Ь) 

извѣщеніе, передача, разсказъ, геі 
аііс^ив; 8) іегт. і. въ яз. философ, от* 
ношеніе, ай аіщиій, къ чему-л. 

геШог, бгів, т. [геГего] дѣлающій 
предложеніе, докладъ, докладчикъ. 

гѳВДив, рагіср. хл. геГего. 
геІаШя, ив, т. [геГего] 1) донесеніе, до¬ 
кладъ; 2) разсказъ (ТасХ 

геІажаМо, бдів, /. [геі ал о] послабленіе; 
г. йоіогів, ослабленіе, уменьшеніе б.; 
г. адіші, отдохновеніе, 

го-іахо, 1« 1) послаблять, (стянутое, 
сжатое, связанное) распускать, раз¬ 
вязывать, ѵіпсиіа, пойов; г. вІеЪав, 
азбнвать, разрыхлять глыбы земли; 
) расширять, открывать, тіаз, опц 

2) Ргор. смягчать, умѣрять, умень¬ 
шать, ІаЬогеш, сигав, Ігівііііат ас ее* 
тегііаіеш; инохда іпРг. йоіог геіахаі, 
боль унимается, уменьшается; Ь) г. ее 
или апілшт и геіах&гі апішо, пере* 
вести духъ, отдохнуть, 

геіеоіив, рагіср. ы. геібдо 
геіеваііо, бдів, /. [геібдо] удаленіе, 

ссылка. 
1. ге-іе^о, Ь 1) удалять, ссылать, аіі* 

аиет ід ідвиіат, Саіопет Сургиш, нт 
о-въ К.; роН. г. аіщиет петогі = іп 
пешие; Ь) далеко удалять, геІеДОі т 
сеіегіа, $епв геіе^аіа; Ргор. (роН.) ат* 
Ъіиопе гвіедоіа; 2) отсылать, йода; 
ргор. г. сиіраш ід аі^иеш, сложитъ 
вина на кого. 

2» гѳ-іёдо 1ё#і, Іесішп, 8. роН. на* 
задъ, опять на-собирать; г. Шит, на¬ 
матывать нитку; Ь) снова проходятъ, 
про объѣзжать, ѵіаш, &4иаа Неііеа- 
ропіі&саа, Авіаш; 2) ігор. пересматри¬ 
вать, тщательно обдумывать, сообра¬ 
жать, г. ^и&е ай сиНиш йеогиш регіі- 
педі; г. аіциій аепдоде, говорить, 
разбирать что-л.; Ь) перечитывать, 
всгіріа, Тго]аиі ЬеШ всгіріогеа 

гѳ-іѳпіевоо,-8. опять ослабѣвать, 
уменьшаться. 

гѳ-іѳѵо, 1. 1) поднимать, приподни¬ 
мать, г. согрив е іегга, подняться; г. 
шешЬга іп сиЪііиш, облокотиться; 
2) облегчать, особл. ігор. умѣрять, 
иеныпать, шогЪшд, ІаЬогеш, вШт; 
) избавлять отъ чего-л., давать от¬ 
дохнуть, оправиться, подкрѣплять, 
ободрять, аіщиеш; разе, геіетагі, 
оправиться, отдохнуть, 

геііоііо, одів,/. [геііддио] оставленіе, 
гѳііойин, рагіср. іж геі^ио. 
гѳІІошш, оф. во мног. рукой, вм. геіі- 

^ии8. 
геНдаМо, бдів, /. [ге1і$о] привязыва¬ 

ніе. 
гѳИкіо, бпів,/. [геібдо 2] 1) совѣстли¬ 

вость, религіозность, благочестіе, аіі- 
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сщиа; г. адіщпа; г. ѵііае, непороч¬ 
ность жизни; Ь) благоговѣніе, беогшп, 
Сегегіа, къ—; 2) соПесі. м-ш рІиг. бого¬ 
служеніе, обряды богослуженія, ге- 
Іі^іопев рпЫісае; Йота отпев р&гіев 
ге1і#іоша віаіиіі аапсііавіше; Ъ) свя¬ 

тость, іетріі, (іеогшп, ;игіва)‘щ,апбі, во- 
сіеШів; оЪвігіп#еге аЙдиет ге1і#іопе, 
обязать кого торжественно, особл. 
клятвою; с) святыня, ѵіоіаге геіі^іо- 
пеі; гевіііиіі сіѵііаіі іііаш геіі^іопеш; 
9) мнительность, соквѣніе, недоумѣ¬ 
ніе (слѣдствіе совѣстностн, религіоз¬ 
ности) оЫаІа еві еі ге1і#іо, его взяло 
раздумье, его стало мучить совѣсть; 
Ьаѣеге аіщііісі геіі^іопі или іи геіі^іо- 
пе и ІгаЬеге аіщшб ід ге1і&іопет, 
прндтн въ недоумѣніе насчетъ чего- 
ж., находить что предосудительнымъ, 
совѣститься; ге1і#іо шіЬі еві бісеге, 
мнѣ совѣстно —; аЯегге, оЯіегге, пе¬ 
сете ге1і#іодет аіісиі, поселить въ 
номъ сомнѣніе, недоумѣніе; Ь) дѣло, 
совѣсти — грѣхъ, вина, г. ідехріаѣі- 
Іів; Иѣегаге (аоіѵеге) а1щиет геіідоо- 
пе; г. Ьаегеі іп гериѣііса. 

геХДОбяе, айѵ. [геіі^іовпв] 1) совѣстли¬ 
во, добросовѣстно, по совѣсти, Іевіі- 
топішп бісеге, аіщаіб сигаге; 2) на¬ 
божно, благочестиво, съ благоговѣ¬ 
ніемъ, бѳоа соіеге. 

геИвіовшц оф. [геіівіо] 1) совѣстли¬ 
вый, добросовѣстный, мнительный, 
осторожный, іезііз, аисіог; Ь) рели¬ 
гіозный, набожный, благочестивый, 
Ьошо геіі^іовіввітиз; 2) святой, свя¬ 
щенный, Іетріпа, вдапт, Іоспа; 
дпібдшб геіі^іовіввітит іп іетрііа 
егаЦ Ъ) предосудительный, что мо¬ 
жетъ безпокоить, тревожить совѣсть, 
ге1і#іовшп егаі Шов ігпсіпв содашпв- 
ге; <ііев г. день дурнаго предзнаме¬ 
нованія, напр. Шее АШедвів. 

Г&-1І&0, 1. 1) назадъ, сзади привязы¬ 
вать, Несіог геН^аіив аб спггшп 
АсЫШа; 2) (чаще) — привязывать, 
прикрѣплять, патет аб іеггат. 

гѳ-ііпо, Ібѵі, Шит, 3. вскрывать — вы¬ 
нимать. Из 

гѳіііщио, Идиі, Іісіиш, 3. 1) оставлять, 
а1щиет арпб ехегсііпт, тііііеа ргае- 
аібіо сааігів, на защиту лагеря; г. раг- 
іеш аіЪі; г. пгЬет бігерііоді (на раз¬ 
грабленіе); роёв. иногда — оставаться: 
врез ппа геііддиііпг; 2) оставлять по 
себѣ, послѣ смерти своей, г. аіідпет 
Ьегебет; г. Шіов, Ііѣгов; 8) оставлять 
безъ вниманія, г. саебет, не упоми¬ 
нать объ убійствѣ; г. Ьовіет, не тре¬ 
вожить н.; г. ііуигіав, оставить безъ 
возмездія—; Ъ) пренебрегать, бросать, 
геш, ві#да; г. оѣвібіопеш, снять осаду. 

гѳі&іиіаѳ, 5гит,/. [геііддио] остатки, 
оставшаяся часть, остатокъ, соріа- 
гпт, ехегсііпа; г. орріббгит, развали¬ 
ны городовъ; г. аіісщпа, прахъ умер¬ 
шаго; геііцшаз аѵі регаедпі, продол¬ 
жать, что дѣдъ оставилъ неокончен¬ 
нымъ. 

гѳіщиия, оф. 1) остальной, г. рагв, 
ехегсііпа; гвіідшш евве, оставаться; 
іа иппа геіідипа еві ех іііа Гатіііа; ві 
диа геіідиа врев еві; аіідпет (аіідиіб) 
геіідишп іасегв и аіідиіб геіідиі гасе- 
ге=оставить—; піЫІ геіідиі еаі, ни¬ 
чего не остается; піЬі! геіідиі іасегв; 
ничего не оставить или ничего не 
упустить, все исполнить; отт. $иШ. 
геНдишд, і, я. остальное, остальная 
часть, остатокъ, ѵііае, ЪеШ; 2) (о вре¬ 
мени) остальной, будущій, Іетрпа г.; 
ід геіідиит = аЛѵ. впредь; 8) респдіа 
геіідиа или виЬзі. геіідишп, і, п. оста¬ 
токъ, недоимка, геіідишп ассіреге, 
регвоітеге; геіідиа* ресддіаа ехі^еге, 
взыскать —. 

геШвд, рагіср. «л. геііпо. 
гѳШвіо, бдіа,/. = геіі^іо. 
ге-іиоѳо, хі, — 2. отражать свѣтъ — 

сіять, свѣтить. 
ге-іиоевоо, хі, — 3. опять начинать 

сіять, свѣтить. 
ге-іиоіог, Ь Лероѣ. противоборство¬ 
вать, сопротивляться, противиться. 

1. ге-тапсіо, 1. обратно предписывать, 
приказывать, отвѣчать. 

2. гѳ-тап(1о, бі, апт, 3. пережевывать, 
гѳ-тапѳо, даі, двшд, 2. оставаться, 
гѳтапвіо, <5діа,/. [гетадео] оставаніе, 
пребываніе на одномъ, на прежнемъ 
мѣстѣ. 

гѳшѳсіішп, іі, п. [гетебеог] лекар¬ 
ство, средство, боіогіа, саесііаііа, про¬ 
тивъ, отъ боли, слѣпоты; евве гете- 
біо, служить лекарстноиъ, помогать; 
ігор. г. іітогів, ідѵвдіге гетебішп И- 
тогі, средство избавиться) отъ стра¬ 
ха. 

гѳтѳпвиа, рагіср. гл. гетеііог. 
гѳ-тео, Ь назадъ приходить, возвра¬ 
щаться, даѵія гетеаі; роН. г. пгЬев = 
г. ід пгѣеа; г. аетпт регасішд (= сно¬ 
ва, еще разъ прожить), 

гѳ-тёііог, тедапв а, 4» Лероѣ. 1) сно¬ 
ва измѣрять, перемѣрять; Ргор. (роН^ 
г. ааіга, снова наблюдать звѣзды; 2) 
роёі. снова проходить, проѣзжать — 
возвращаться, ііег; гетедвпа (рагіср.) 
иногда разе. = снова, опять пройден¬ 
ный. 

гѳтех, і^іа, т. [гетпа-а^о] гребецъ; 
иногда соЦесі. = гребцы. 

Неті, бгпт, т. народъ въ сѣверн. ча¬ 
сти Галліи. 
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гѳтіз&ііо, 5пІ8, /. [гѳті^о] гребля. 
гетЗДат, іі, *. [гетех] 1) весла; ігор. 

= гребцы; роёі. г. аіагат, крылья; 
2) %оёі. = геті$аІіо, гребля, 

гехшдо, 1. [гетех] грести, 
гѳ-тівго, 1. переселиться и& прежнее 
мѣсто, возвратиться. 

гѳтіпіяоог,-8. Лероѣ. [ге-теті- 
пі] 1) припоминать, вспоминать, геі 
аіісіуив илѣ аіідоій; 2) (рѣдко) приду¬ 
мывать, ріпга Ъопа. 

гѳ-тідоѳо, всиі, вішп [хіит], 2, перемѣ¬ 
шивать, смѣшивать, 

гѳшімѳ, аЛѵ. [гетіввпв] тихо, спокойно, 
гѳтіявіо, <5пів, /. [гетіііо] 1) опуска¬ 

ніе, спусканіе внизъ; ігор. г. ѵосів, 
пониженіе голоса; 2) сложеніе, льго¬ 
та, освобожденіе отъ — , г. ігіЪпіі; 8) 
ослабленіе — уменьшеніе, постепен¬ 
ное убавленіе, прекращеніе, ІаЪогів, 
сіоіогів, тогЬі; г. пвав, прекращеніе 
обхожденія, знакомства; Ъ) г. апіті и 
(аЬвЫ.) гетіввіо, отдохновеніе; с) не¬ 
вниманіе, равнодушіе, 

гетіавив, рагіср. и. гетіііе; 2) оф\ 
ненапряженный; отт. ігор. въ дурную 
сторону: невнимательный, небреж¬ 
ный, слабый, вялый: Ьошо г.; г. іп 
ІаЪоге; апітпв г. и гетіввпв апіто; 
въ хорошую сторону: развязный, ве¬ 
селый, Ьото, іосив; Ъ) тихій, спокой¬ 
ный, ѵепіпв, апшшв, аегшо; с) умѣ¬ 
ренный, ігіртв. 

ге-тШо, тіві, тіввпт, 8. 1) назадъ 
пускать — назадъ посылать, отсы¬ 
лать, оЪвібев Еотат, ІіЬгтп аіісиі, 
аіідиет (іотит; отт. г. рііа, назадъ 
бросать — ; едина гетіиіі саісет, ля¬ 
гается; Ьгор. г. ЪепеЙсіиш, воздать за 

• благодѣяніе, отблагодарить за услугу; 
роёі. сЬогйа г. вопит, издаетъ — ; г. 
ІаЪет, оставить пятно; Ъ) = отказы¬ 
ваться отъ — , г. оріиіопет, ргоѵіи- 

‘ сіат; г. аіісиі аіідиій (1е#іопет, ргае- 
тіит) уступить кому что; г. аіісиі 
роепат, простить кого; г. ресиніат, 
не взыскивать д.; отт. г. раігіае іпі- 
тісіііав впаа, тетогіат вітиііаіів, для 
блага отечества отказаться отъ враж¬ 
ды, забыть вражду; г. рориіо вирріі- 
сіиш аіісціив, изъ уваженія къ наро¬ 
ду, въ угожденіе народу оставить ко¬ 
го безъ наказанія, не требовать чьей 
кавни; 2) отпускать, та пит, гатит; 
особл. (натянутое) спускать,ослаблять, 
г. агент, ЬаЪепав; г. ЪгасЬіа, опу¬ 
стить руки; роёі. распускать, раство¬ 
рять: саіог гетіиіі теі; г. пойов, ѵіп- 
сиіа, развязать — ; Ьшпив ее гетіиіі, 
теге гетіііііиг а&ег (дѣлается мяг¬ 
кимъ, рыхлымъ); отт. ігор. прекра¬ 
тить напряженіе: а) давать отдыхъ, 

освѣжать, веселить, подкрѣплять, 
сапіив, зрев гетіиіі ахйтит; г. апі- 
тит или г. ве и (ролл.) гетіиі, отдох¬ 
нуть, оправиться; Ь) ослаблять, уба¬ 
влять, уменьшать, г. йШдевИат, г. 
аіідиій ех ргівііпа ѵігіиіе, дѣлаться 
менѣе усерднымъ, храбрымъ; г. <1е 
ееіегііаіе, бе вирріісіо, уменьшить 
скорость, смягчать наказаніе; сіоіог 
гетіиіі ве или гетіііііиг, боль уни¬ 
мается, проходитъ; отт. гетіиеге = 
іпіг. проходить, утихать, прекращать¬ 
ся: тепіия, боіог гетіиіі; ітЬгеа ге- 
тівегипі. См. гетіавив. 

гѳ-тоііог, 4. Лероѣ, назадъ двигать, 
отодвигать, отталкивать. 

гѳ-тоИѳвоо,-8. дѣлаться мяг¬ 
кимъ; ігор. а) смягчаться, трогаться, 
ргесіЬоя; Ъ) изнѣживаться, дѣлаться 
слабымъ, ай ІаЪогет іегепйпт. 

ге-тоШо, 4. дѣлать мягкимъ, ре вмят- 
чать; ігор. а) смягчать; Ь) лишать си¬ 
лы, изнѣживать, агіив. 

гѳшогатеп, Іпів, п. [гетогог] задерж¬ 
ка, остановка. 

гѳ-тоічіѳо, хпоніі, шогвпхп, 2. опять 
кусать; ігор. а) огрызаться, на оскор¬ 
бленіе отвѣчать оскорбленіемъ; Ь) 
мучить, тревожить, йевійегішп гетог- 
йеі апітит; сига г. аіідиет. 

гѳтогіа, е, оф. [тога] медленный, 
ге-тбгог, 1. Лероѣ. 1) іпіг. мѣшкать, 

оставаться, іп сопвіііо; 2) ігаѣв. за¬ 
держивать, замедлятъ, мѣшать, г. аіі- 
диет, г. врет, ііег аіісціив. 

гетоіе, аЛѵ. [гетоіия] отдаленно, да¬ 
леко. 

гѳтоііо, 5пія, /. [гетоѵео] отдаленіе, 
удаленіе; ігор. отклоненіе, 

гетбіив, рагіср. и. гетоѵео; 2) аф. 
отдаленный, удаленный, Іосив, вейеа; 
Ъ) ігор. далекій, чуждый, гетоіл* а 
сиіра, невинный; Ьото г. а тіпо, воз¬ 
держный; гетоіпв а йіаіесіісів, не¬ 
имѣющій ничего общаго съ д.; с) 
$иЬеі. гетоіа, бгшп, п. =• г^ѳсіапеа. 

гѳ-тоѵео, тоѵі, тбішп, 2. собств. 
отодвигать, отт. = удалять, аіідпіеі 
аЬ оспіія, аіідоій ех огаііопе; г. ве а 
пе^оііів, удаляться, оставить дѣла; г. 
ргаевійішп (ех аіідио Іосо) вывести 
гарнизонъ; гетоіо іосо, шутки въ 
сторону, кромѣ шутокъ, 

ге-тй^іо, 4. 1) (обратно, въ отвѣтъ) 
ревѣть, мычать, ай ѵегЬа аіісиі ив; 2) 
отзываться, отдаваться ревомъ, огла¬ 
шаться, сопвиг#апІ яетііи Ниіпіі Іо- 
іивдие геши#іі тоне, 

гѳ-тиіоео, ві, вит, 2. приглаживать 
назадъ; роёі. (Іцрия) саийат гетиі- 
сепв виЬіесіі иіего, поджалъ хвостъ, 

гетаіошп; і, п. буксиръ, завозъ; па- 
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теш гешпісо ІгаЪеге, буксировать, тя¬ 
нуть завозомъ. 

гѳтопѳгіШо, бпія, /. [гетипегог] воз¬ 
даяніе, вознагражденіе, 

ге-птпёгог, Ь Дсроп. (рѣдко -го, 1.) 
воздавать, вознаграждать, награж¬ 
дать, гоегііа аПспщв, аіщиет та$по 
ргаетіо; рѣдко въ худую сторону: 
аіщиет зарріісіо (отплатить — каз¬ 
нить). 

Нашигіа, бгшп, п. = Ьетигіа. 
гѳ-тигтйго, І« на встрѣчу ворчать; 

ігор. журчать, шумѣть, шкіа гетиг- 
тогаі. 

готов, і, т. весло; гетов (іисегѳ, іт- 
реііеге, грести; ргоѵегЪ. гешіа ѵедіія- 
4пе (теіів) = всѣми силами; ігор. геші 
аіагшп, крылья; геші согрогів, руки 
и ногм. 

ген, пія, т. почка (въ тѣлѣ) обихн. 
ріыгаі. 

гѳ-пагго, 1. снова разсказывать, пере¬ 
сказывать. 

ге-павоог, паіоя в., 3* опять, снова 
рождаться; ігор. возрождаться, воз¬ 
обновляться. 

гѳ-паті&о, 1. назадъ плыть, возвра¬ 
щаться (на кораблѣ). 

ге-пѳо,-3. собсш. прясть назадъ, 
овив, распускать пряжу, особл. о 
паркахъ: удалить смерть, продлить 
жизнь. 

гепев, пшп, т. см. ген. 
гѳ-пійѳо,-2. испускать лучи, сіять, 

блистать; ігор. сіять радостью, радо¬ 
ваться, улыбаться. 

гѳ-хціог, півив (піхов) в., 3. Дсроѣ. упи¬ 
раться — сопротивляться, 

гѳ-по, 1. 1) плыть назадъ; 2) всплы¬ 
вать. 

гбпо, бпів, т. 1) сѣверный олень; 2) 
гепопшп іе^шпепішп и (аЬ80І.) гепо, 
шкура сѣверн. оленя, 

го-поао, 1. расплетать, распускать, 
гѳпоуашѳп, ідів, п, [гепоѵо] обновле¬ 
ніе, ноный образъ. 

гѳпоѵЗДІо, бпів, /. [гепоѵо] обновленіе; 
возобновленіе; ігор. г. сіосігшае, воз¬ 
обновленіе, возвращеніе къ ученымъ 
занятіямъ; г. па тог пт, приращеніе 
изъ процентовъ на проценты. 

ГѲ-ПОѴО, 1* обновлять, возобновлять; 
ігор. а) возобновлять, восіеіаіеш; г. 
вгоеііот, вновь начать сражаться; г. 
іоепов считать проценты на про¬ 
центы; 5) повторять: еа, диае (ІіхіЦ 
г. отпев сазов; с) освѣжать, давать 
собраться съ силами: г. апітшп аіі- 
си^ов; г. ве, собраться съ силами, от¬ 
дохнуть. 

ге-пшпёго, 1. пересчитывать, насчи¬ 
тывать. 

гѳшшоіаііо, 5піа, /. [гепипсіо] доне¬ 
сеніе, извѣщеніе, увѣдомленіе, 

ге-шшоіо, 1. 1) доносить, извѣщать, 
увѣдомлять, аіщпіб а(1 яіщпет, аііспі, 
(іѳ ге аіщиа особл. по должности: до¬ 
носить, рапортовать; Ь) объявлять 
(результатъ выборовъ, избранія), про¬ 
возглашать, аіщиеш сопаиіет; ^иит 
еввеі ргаеіог гепипсіаіив; 2) отказы¬ 
вать, гепапсіагі атісів іпавіі; г. аііспі 
ашісіііат, восіеіаіет, объявить кому 
о прекращеніи дружбы, союза, отка¬ 
заться отъ чьей дружбы, отвергнуть 
союзъ; г. Зіоісів, отказаться, отречь¬ 
ся отъ стояковъ. 

ге-пио, пі, иіит, 3. качаніемъ головы 
показывать несогласіе, аііспі; отт. 
=о) не соглашаться, не одобрять, аіі- 
^иіб или аіісиі геі; роН. геппепіе (Іео, 
противъ воли бога; Ъ) отвергать, от¬ 
казываться отъ — , г. сопѵіѵішп. 

гепйіии, ив, т. [гепио] выраженіе не¬ 
согласія, отказъ. 

геог, гаіов в., 2. Дероп. думать, пола¬ 
гать. 

гѳравйіа, бгшп, п. поперечное бревно 
у воротъ, у дверей, засовъ, запоръ; 
ігор. преграда, препятствіе. 

го-раоДаа, оф. назадъ загнутый, за- 
норючѳнный. 

герагаЪШя, е, асЦ. [гераго] возврати- 
мыЙ, вознаградимый, исправимый, 

гѳ-р&го, 1» 1) вновь пріобрѣтать, опять 
доставать, гев атівваз; г. бапшшп, 
вознаградить потерю; Ъ) возстано¬ 
влять, возобновлять, приводить въ 
прежнее состояніе, поправлять, ѵіі- 
Іат, сіаввет; г. Ьеііат, возобновить 
войну; г. роіевіаіет, возстановить 
власть; с) возстановить (чьи) силы, 
подкрѣплять, аіщпет, тетЬга, апі¬ 
тшп; 2) пріобрѣтать, вымѣнивать, 
ѵіпа тегсе; Ъ) роіі. достигать, г. сіаа- 
86 огаз. 

геравИпаІіо, опія,/, [геразііпо] пере¬ 
капываніе. 

гѳ-рааНао, 1. перекапывать, 
ге-реоіо, хі, хат, 8. перечесывать, 
ге-реііо, герйіі (или геррйіі), гѳриі- 

вшп, 8. 1) гнать назадъ, отражать, 
Ьоаіет, аі^иет а ропіе; ігор. а) от¬ 
ражать, отклонять, ѵіт, регісиіот, 
сгітіпаііопев; г. вегѵііиіет сіѵіЬоз, 
избавить гражданъ отъ порабощенія; 
г. аіщиет (а) ере, лишить кого на¬ 
дежды; Ъ) отвергать, ргесев, соппи- 
Ьішп, особл. ро88. гереііі = гериіват 
Гегге, получить откаэъ (о тѣхъ, к-ые 
домогались должности): гераізпв аЪі- 
ЬіЦ 2) отталкивать, тапшп, аіщпет а 
#ешЪив виів; роіі. г. тепяат, агат = 
опрокинуть столъ, ниспровергнуть 
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жертвенникъ; г. паѵет а іегга, отва¬ 
дить, отладить; 8) ігор. удерживать, 
отклонять, аіцнет а сопаіо; г. сов- 
іотеііат, ігасип<ііат, удержаться 
отъ—. 

гѳ-репйо, (ІІ, вит, 8. отвѣшивать — 
давать, платить (за что), г. аигшп рго 
сарііе аіісіуив; роН. г. тііііет аиго-= 
выкупить с.; ігор. а) отплачивать, 
воздавать, та^па; г. &гаііат, Ьепей- 
сіпт, отблагодарить, воздать 8а бла¬ 
годѣяніе; г. аіідпід ге аіідиа, воздать 
за что чѣмъ- в.; Ъ) вознаграждать, г» 
(іапшиш іогтае ів^епіо. 

герѳаа, іія, рагіср. гл. геро; 2) оф\ не¬ 
чаянный, неожиданный, 

гѳ-рѳпво, 1. воэдавать, вознаграждать, 
а1щиі<1 ге аііапа, за что чѣмъ-н. 

герепіе, адѵ. [герепв] нечаянно, вне¬ 
запно, вдругъ. 

гѳрѳпШіш, оф\ [герепіе] нечаянный, 
внезапный, неожиданный; отт. гѳ- 
репііпо = адѵ. внезапно, вдругъ, 

герѳгошнш, рагіср. и. герегсиііо. 
гѳрѳгоиввшц не, т. [герегсиііо] отра¬ 
женіе. 

ге-регстШо, спваі, сиввшп, 8. отра¬ 
жать; ігор. о лучагь н звукахъ, 

гѳрёгіо, герёгі Ггеррёгі), герѳгішп, 
4, находить, аіідпет, гет аіідиат; 
ігор. а) находить, узнавать, саиваш; 
пѳдиѳ герегіге роіегаі, ди ап и еааеі 
еіс.; г. аіідиет йдеівт, — вѣрныхъ, 
какъ вѣрв. ч., опт. рам. = оказы¬ 
ваться: диі раирегеа герегіипіиг; Ъ) 
открывать, придумывать, выдумы¬ 
вать, взобрѣтать, піЬіІ поті герегіі; 
с) снискивать, пріобрѣтать, г. &1огіат, 
1ап(іет. 

герегіог, бгів, т. [герегіо] 1) изобрѣ¬ 
татель; 2) виновникъ, 

герегінв, рагіср. гл. герегіо. 
гѳреШІо, бпів, /. [гереіо] повтореніе, 
герѳіаіог, бгів, т. [гереіо] роН. тре¬ 

бующій назадъ, обратно, 
ге-рёіо, ІІѵі, Шпш, 8. 1) стараться по¬ 

лучить обратно, требовать обратно, 
назадъ, ресипіат аЬ аіідио, г. оЪаІ- 
<1еа; отт. г. игЬет іп ІіЪегіаіет, іп 
апіідиит ]ив — требовать для горо¬ 
да возвращенія свободы, прежнихъ 
правъ; Заіатіпіі гереіппі Нотегшп, 
имѣютъ притязанія на Г., считаютъ 
его своимъ; г. роепаа аЬ аіідио, нака¬ 
зать кого; г. г ев, назадъ требовать 
отнятое, особа, о фсціалахъ требо¬ 
вать вознагражденія, удовлетворенія; 
іегт. і. гереішніае, агшп,/. (*. е. гея, 
респпіае) то, что должно быть вытре¬ 
бовано назадъ (отъ правителей въ 
провинціяхъ) = насильственные по¬ 
боры, взятки, лихоимство: Іѳх бе ге- 

реіапдія, асспваге аіідиет гереіапда- 
гпт; 

2) опять доставать, опять приво¬ 
дить или приносить, іЬогасет, еіе- 
рѣапіов; ігор. г. аіі^аігі тетогій імм 
г. тетогіат аіісщив геі, приводить 
на память, возобновить память о 
чемъ, иногда аЬвоІ. гереіеге отніа 
ргаесеріа; Ь) повторять, снова прини¬ 
маться (за что), возобновлять, г. врес- 
іаспіа, аизрісіа, віидіа, орав, ра^папц 
роН. г. тіат, снова пройти, возвра¬ 
титься; отт. гереіііив (повторенный) 
иногда въ видѣ нарѣчія — повторяя, 
неоднократно: гереіііа ресіога рег- 
сиввіі, гереіііа гоЬога саедіі; 

8) производить (начало чего-л.) или 
начинать (съ чего), г. огі#іпет до¬ 
тов, іпіііа атісшае; г. іпіііпт и 
(аЬвЫ.) гереіеге, начинать: г. а сарііе, 
съ начала; г. аііе или аНіпв (1оп$шя), 
начать издалека, возвращаясь къ 
предыдущимъ обстоятельствамъ; 

4) (г. аіідиет Іосот) идти назадъ, 
восвратяться въ —: г. Аігісат, до¬ 
шит, савіга, Маседопіат, раіидее; 
рѣдко іпіг. г. геіго іп Авіат; Ь) г. аіі¬ 
диет, снова приступить къ кому, сно¬ 
ва напасть на кого. 

гвреШпдае, йгпт,/. см. герѳіо, 1. 
гѳрѳхив, рагіср. гл. гересіо. 
гѳріѳо, 5ѵі, 5ішп, 2. 1) опять напох- 
нять, всгоЬет іеггй; Ь) пополнять; г. 
бхегсііот, укомплектовать в.; 2) =* 
наполнять, &а1еаз сопсЬів; ігор. г. 
раігіат Іаеіііій, исполнить радости; 
г. ехегсііпт ігитепіо, снабдить — ; 
Ьотіпез геріеіі еадет уі тогЬі (зара¬ 
женные). 

гѳрІіоЗДІо, 5пія, /. [геріісо] раз-пере¬ 
вертываніе, поворотъ, 

гѳ-рііоо, сиі и сіѵі, сЙіит, 1. X) раз¬ 
вертывать, раскрывать, г. тетогіат 
апиаИпт и тетогіат іетрогшп, лѣ¬ 
тописи (для чтенія, справки); 2) на¬ 
задъ гнуть, загибать, 

геро, герві, геріпт, 8. ползать, 
ге-рбпо, рбвиі, ровііпт, 8. 1) назадъ 

класть; опять, снова класть или ста¬ 
вить (на прежнее мѣсто), ген 
впів Іосів, Іарідез, соішп^ав; • отт. 
г. аіісоі аіідиід (допаіа, іпвіртѳ геяі- 
иш) возвратить кому что; роН. г. аіі¬ 
диет іп всеріга, опять возвести ного 
на престолъ; Ь) возстановлять, возоб¬ 
новлять, г. ропіет, іетріпт (вновь 
выстроить); роН. г. ГаЬпІ&ш, повто¬ 
рить тесу; г. АсЬіІІет, снова пред¬ 
ставить А.; 

2) класть прочь, въ сторону, апва, 
ѵевіеш; ігор. г. агіеш, оставить —; 
отт. роіі. агЬоаіа геропппі Ысет, де- 
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ревья нѳ требуютъ ножницъ — под¬ 
чистки; Ъ) откладывать, хранить, обе¬ 
регать, сіЪшп; аПшепіа іп Ьіетѳт (на¬ 
вяжу), ресипіат іп іЪезаигів; ігор. г. 
аіщиіб зепзіЪиз ітіз, глубоко запе¬ 
чатлѣть въ памяти; с) роіі. = хоро¬ 
нить, аііцпеш; 

8) класть, ставить, давать вмѣсто, 
въ замѣны аіщиет рго аіщпо, аіі- 
цпі<і рго ге аіщпа; теая еріаіоіаа бѳ- 
Іѳв, пі героваз іпаз; Ъ) въ отвѣтъ 
приводить, возражать, отвѣчать, аіі- 
цпіб, Мет; 

4) = класть, полагать, аІЦиіб іп ге 
аіщпа, особл. ігор. г. аіщпет іп ва¬ 
шего беогат или іп беоз, включить 
въ число б., причислить къ б.; г. аіі- 
цпіб іп агііз Іосо, считать что искус¬ 
ствомъ; Ь) возлагать, основывать, 
врет іп аіідоо; г. заіиіет іп ѵігіиіе, 
іп агтіа, іп биое. 

гѳ-рогіо, Ь 1) назадъ нести или вести, 
доставлять обратно, апгщп; г. ехег- 
сіішп, тіШез патіЬнв іп ШсШат; г. 
зе, возвратиться; Ь) ігор. передавать, 
доносить, аибііа тегЬа; пппсіия герог- 
іаі, абтепіззе ге^ет; 2) уносить, до¬ 
ставать, <1ао зі^аа, ргаесіат; особл. 
ігор. получать, пріобрѣтать, г. ігішп- 
рЬшп, Іапбет; г. ѵісіогіат ех (бе) аіі- 
цпо, одержать надъ кѣмъ побѣду. 

гѳ-ровоо,-8. требовать назадъ, 
обратно, вытребовать, аіідиіб аЪ аіі- 
Яно или а1І4«хі(і аЬ^оет (отъ кого); 
г. гайопет, требовать отчета; ігор. 
г. роепаз аЪ аІЦио и г. аііциѳт аб 
роепат, требовать отъ кого удовле¬ 
творенія или наказать кого, 

гѳроаііог, бгіз, т. [геропо] возстано¬ 
витель, возобновителъ, 

геровіог, бгія, т. роН. = геровііог. 
гѳрогіш =* герозііив, рагіср. гл. геро¬ 
по; 2) оф". удаленный, отдаленный, 
іеггае. 

гѳрбШ* бгшп, п. [гв-роіо] пирушка 
послѣ свадьбы, на другой день свадь¬ 
бы. 

гѳррегі, с«. гѳрѳгіо. 
гѳргаезѳпШіо, бпіз, /. [гергаезепіо] 

1) ег ритор, представленіе, изобра¬ 
женіе; 2) івгт. і. въ Я9. дѣловомъ: 
расплата, уплата наличными день¬ 
гами. 

гергаѳнепіо, 1. [ге-ргаезепя] собств. 
дѣлать настоящимъ, присутствую¬ 
щимъ, отт. представлять; ігор. а) 
возстановлять, возобновлять, шехпо- 
гіат геі аИсщаз, ИЬегіаіет; Ь) пред¬ 
ставлять, изображать, тогеа аііступя, 
іта#іпет асеіегіз; с) тотчасъ приво¬ 
дить въ исполненіе, немедленно ис¬ 
полнять, совершать, роепат, тіпаа 

(угрозы); ві гѳргаезепіаі, ^ш>б роШ- 
сііиз еві; г. тебісіпат, немедленно 
употребить л.; й) іегт. і. тотчасъ за¬ 
платить, платить наличными деньга¬ 
ми, аіщпіб, ресипіат. 

ге ргѳЪепсІо, бі, яшп, 8. 1) задержи¬ 
вать, удерживать, останавливать, аіі- 
диеш тапп; ігор. въ ритор, а) опро¬ 
вергать, аіциіб; ехропо попе <1е ге- 
ргеѣепбепбо; Ъ) не пропускать, на¬ 
верстать, диоб егаі ргаеіелпіззшп, 
І4 гергеЬепбівІі; 2) (чам*е)=пормцать, 
аііциіб, аіщиіб іп аі^ио, аіщиеш бе 
(іп) ге аІЦиа. 

гѳргѳЬепаіо, бпіз, /. [гергеЬепбо] 1) 
удерживаніе; зіпе г. (объ ораторѣ) 
безъ остановки; Ь) въ ритор, опро¬ 
верженіе; 2) (чаще) неодобреніе, по¬ 
рицаніе, іетегііаііа; тегегі гергеЬеп- 
віопет босіогшп аЦпе ргибепііит. 

гергѳЪѳпво, Ь [гергеЬепбо] удержи¬ 
вать, останавливать. 

гергеЬѳпвог, бгіз, т. [гергеЬепбо] 1) 
порицатель; 2) (рѣдко) исправитель, 
улучшитель, сотШогат. 

гергѳшіо = гергеЬепбо. 
гѳргѳвзог, бгіз, т. [гергіто] подави¬ 

тель, укротитель, ограничитель, 
гергіто, ргеззі, ргеззшп, 8. [ргето] 

собств. давить, толкать назадъ, оса¬ 
живать, отт. а) удерживать, остана¬ 
вливать, аІЦпеш, ітреішп аіісіуаз, 
йеіит; г. ве, удерживаться: а) пода¬ 
влять, обуздывать, обіот, гагогет; с) 
умѣрять, замедлять или прекращать, 
сигзиш, іііпега. 

ге-ргбЪо, 1. не одобрять, отвергать, 
гѳрготіваіо, бпіз, / взаимное обѣща¬ 
ніе, обязательство, см. гергошіио. 

ге-рготЮо, тйі, тівзит, 8. взаимно 
обѣщаться, обѣщать за что-н., въ за¬ 
мѣнъ чего-л., аііепі аіщпіб. 

гѳрШіо, бпіз, /. [геріо] ползаніе, 
геріо, Ь [геро] ползать; ігор. тихо, 
медленно идти. 

гѳрибівііо, бпіз, /. [герпбіо] отверже¬ 
ніе. 

гѳрйсііо, 1. отталкивать, отвергать, 
горйбіит, іі, п. [герпбіо] отверженіе, 

особл.=расторженіѳ брака; г. гепип- 
сіаге (гѳтіиеге, біееге) ихогі, разве¬ 
стись съ женою. 

ге-риѳгазоо,-8. снова дѣлаться 
ребенкомъ; ігор. вести себя, заба¬ 
вляться подобно ребенку, ребя¬ 
читься. 

гервдпапіег, обе. [герп^папз] сопро¬ 
тивляясь, упрямо, упорно. 

герившшНа, ае, /. [гери&по] сопро¬ 
тивленіе; ігор. противорѣчіе, несо¬ 
гласіе. 

ге-ридпо, 1. противоборствовать, со- 
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проявляться, іогіііег; ігор. протн- 
виться, противорѣчить, быть противъ 
чего, не согласоваться, г. аіісиі іп ге 
аііяиа; аішиіаііо г. атісіііае; Ьаес ге* 
ри^папі іпіег ее; отт. гери#лапііа, 
іит, п. противорѣчія. 

герціза, ае, /. [гереііо] отказъ (въ 
просьбѣ, особл. ищущимъ должности), 
сіоіог гериівае, вслѣдствіе полученія 
отказа; г. сопаиіаіиа, г. аебііісіа, отк. 
въ отношеніи званія консула, эдила; 
герпіват Гегге (ассіреге) получить от¬ 
казъ. 

гѳриімам, рагіср. гл. гереііо. 
гѳриімшц ив, т. [гереііо] отраженіе; 

ігор. о лучахъ н звукахъ. 
ге-ртшво,-8. опять, обратно мо¬ 

лоть; ігор. уязвлять, оскорблять. 
гѳ-риг&о, 1» снова чистить, вычищать, 
Ъогішп; ігор. удалять, ^иі(ідыі<3 іп 
Аепеа Гиегаі шогіаіе, гериг^аі. 

гериіаііо, бпів, /. [гериіо] обдумыва¬ 
ніе, размьипленіе. 

ге-рйіо, 1. 1) ИСЧИСЛЯТЬ, вычислять, 

беіесііопеа аоіія, аилов; 2) ігор. об¬ 
думывать, взвѣшивать, соображать, 
аііяиіб весит или сит апіто вио; г. 
Яиіб Ше ѵеііі. 

гѳ^иіов, Зіів, /. [асе. гециіет и -іет, 
аЫ геяиіе и -іе] покой, отдыхъ, апі- 
ші, согрогів; г. сигапш, отъ, послѣ 
заботъ. 

гѳніиіевоо, 5ѵі. Зішп, 8. 1) покоиться, 

отдыхать, виЪ ишЬга; г. а педоШв, 
отдых, отъ, послѣ занятій; 2) успо¬ 
кой ваться, находить успокоеніе, утѣ¬ 
шеніе, іп ге аііяиа, іп оре аИсфиа; 
2) ігапз. (роёі.) давать отдыхъ, остав¬ 
лять, аііяиіб. 

Гб-чдоіёіиа, аф. отдохнувшій, тііев. 
гвашго, а!ѵі, аіілт, 8. [гв ^иаего] 

отыскивать, пріискивать, искать, аіі- 
Яиет, ІіЬгоа; ігор. а) не видѣть, не 
находить, ргибепііат іп аііяио; тиі- 
іов геяиіго; Ь) имѣть нужду, потреб¬ 
ность, требовать, Ъос геяиігіі ша- 
впат (іііі^епііат; г. аихіііит; разя. = 
быть нужнымъ, потребнымъ: іп Ъос 
Ъеііо тикае тігіиіев геяиігипіиг; с) 
стараться узнать, спрашивать, освѣ¬ 
домляться, аііяиіб аЬ (ех) аііяио, г. бе 
аііяиа ге. 

гвдиівШііп, і, п. [геяиіго] потреб¬ 
ность. 

гем, еі, /. 1) вещь, предметъ, соіог ге- 
гит; гее, яиав ѵібев; гегит иаіига, 
природа, міръ; Ь) часто для описанія, 
вмѣсто мѣстоименій особл. среди, р.: 
тикае агіеа, яиіЪив геЬиа (= агііЬив) 
ехсока еві Ьотіпит ѵііа; часто еа 
гее = то; яп&8 гее, что; тикае гее, 
многое; отт. еа (Ъас) гѳ и ѳат (Ъ&пс) 

оЬ гет, потому, поэтому; яиы&оЪгеш, 
почему; 2) дѣло, вресіаге гет поп 
ѵегЪа; ге тега (іраа), на самомъ дѣлѣ; 
гев шіЫ еві (гет ЪаЪео) іесит, имѣю 
дѣло съ тобою; геі ЪеШсае регііав, 
опытный въ вое ня. дѣлахъ; гев ги- 
вііса = сельское хозяйство; роіігі ге¬ 
гит = овладѣть верховною властію; 
гев риЫіса, см. гевриЫіса; таіе гет 
дегеге, вести дѣло худо, не имѣть 
успѣха, отт. гев зеві&е, дѣла, подви¬ 
ги; геа (ріиг.) рориіі Котапі, гее Рег- 
вісае = исторія — ; Ъ) дѣло, тяжба, 
сортовсеге, іибісаге гет; с) добро, 
имущество, г. Гатіііагів; гет ЪаЪеге, 
аи^еге; ф польза, интересъ, еві іп 
гет теат или е ге теа, въ мою 
пользу; е гериЫіса, въ пользу госу¬ 
дарства; іп гет ви&т сопѵегіеге, 
обратить въ свою пользу; е) дѣло, об¬ 
стоятельство, геа теае; г. Ъошц гее 
весишіае = счастіе; геа абѵегзае, не¬ 
счастіе; рго (е) ге и рго ге паи, по 
свойству дѣла, по обстоятельствамъ. 

гѳ-и&ого, І. снять проклятіе, освобо¬ 
дить отъ проклятія, аіщиет. 

го-м&еуіо, 4. опять, снова свирѣпство¬ 
вать. 

гемаІаШІо, бпів, /. взаимное привѣт¬ 
ствіе. 

ге-маійіо, 1. отвѣчать на поклонъ, на 
привѣтствіе. 

ге-мапемоо, ииі, — 8. [валив] опять 
выздоравливать, поправляться. 

ге-м&гоіо, гві, Пит, 4. починить, по¬ 
править; ігор. замѣнить, возяагра- 
дить. 

гѳ-воіпсіо, всібі, асіваит, 8. 1) разры¬ 
вать; г. ѵиіпия, растравить рану; 
ігор. г. Іисіиш, возобновить печаль; 
г. #гаіі&т, разстроить согласіе; Ь) 
(чаще) разламывать, разрушать, роп- 
іет, ботит, таііипц с) г. тіаш, Іосшл, 
пробить, силою открыть себѣ — ; 2) 
ігор. отмѣнять, уничтожать, считать 
недѣйствительнымъ, г. .іибіеіа (при¬ 
говоры), іеаіашепіиш, расііопез, ргае- 
іигат аііефив. 

ге-моівоо, асіѵі (асіі), всііпт, 8. узна¬ 
вать, получать извѣстіе, гет іоіат, 
бе абѵепіи аіісиі ив. 

ге-могіЪо, рві, рішп, 8. 1) писать 
обратно, письменно отвѣчать, г. ѳрівіо- 
Іат аб аііяиет; гевегірвегаі, веае 
теиіигит евве; г. Іііегіа или аб Іііегаа, 
отвѣчать на письмо; г. аб аііяиіб или 
аіісиі геі, отвѣч. на что; 2) снова пи¬ 
сать, переписать; г. соштепіагіов, 
передѣлывать, переправлять; г. 1е- 
ЗІопеа, опять, снова набирать; отт. 
г. аііяиет (ребііет) аб еяиит, пере¬ 
писать — перевести въ кавалерію; 
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Ь) Г. САДІДШ 30ПІ8 ѴОСШД = ПОЛОЖИТЬ 
пѣснь на ноты; 8) іегт. і. г. ресд- 
пі&т, перевести — дать переводную 
росписку на полученіе денегъ; отт. 
(.Ногаі.) гевсгіЬеге = заплатить: ддоб 
дщщиат г. роввів; Ъ) г. геіідиит, пи¬ 
сать въ остаткѣ, въ недоимкѣ, 

геисгірішп, і, и. письмо государя, 
приказъ (Гас.). 

ГѲ-вёоо, саі, сіиід, Ь 1) обрѣзывать, 
сарШов, рагіеш; г. алкает аЛ ѵіѵшп, 
— до мяса, отт. ігор. г. а1щш<1 аЛ 
▼іѵшд, принимать что въ строгомъ 
смыслѣ, быть слиткомъ строгимъ; 
бе ѵіѵо аіщиіб г. = не пожагѣгь то¬ 
го, что крайне нужно; 2) ігор. устра¬ 
нять, удалять или ограничивать, ИЬі- 
бідет, пітішп, врет, 

ге-вепшю, 1* снова сѣять; ігор. воз¬ 
обновлять. 

ге-я&іиог, ведииіив (сиіив) в., 3. Перст. 
слѣдовать, ходить вслѣдъ; отт. т. 
аіщиет Ыя (Лісіів) отвѣчать кому —. 

ге-вёго, 1. [вега] отпирать, открывать, 
рогіат; ігор. г. Ііаііат ^епИЪпв; роіі. 
г. аппош, начать годъ, 

ге-иегѵо, 1. 1) сберегать, откладывать, 
оставлять, аНцшб аб оЬвіЛіопет, іді- 
тісіііав ід аІіиЛ Іетрив; 2) сохранять, 
удерживать, піЫІ аб вішіІііаЛіает 
Ьотідіз гевегтаЦ Ь) сохранять, спа¬ 
сать, опшев. 

геи ев, іЛіа, асЦ. [гевібео] нетрогающіЙ- 
ся съ мѣста; остающійся, рІеЬв г. іп 
пгЪе; ігор. неподвижный, праздный, 
лѣнивый, гевев Іегіі Іетрив; г. еі 
ве$діа. 

ге-війѳо, в^Лі, веввиш, 2. [веЛео] 1) си¬ 
дѣть, оставаться (на мѣстѣ), іп едио; 
согѵтш агЪоге геаіЛепв; Ь) оставаться, 
г. іп орріЛо; ігор. регісліит, атог, 
іга, тетогіа ѵігіиіів, врев гевібеі; 2) 
сидѣть безъ дѣла, покоиться, быть 
празднымъ, 4па (гдѣ) тогіиі гевіЛепѣ 

гѳ-війо, вбЛі, веввиш, 8. 1) садиться, 
Ьопю, аѵів гевібіі; г. Зісиііа агѵів, по¬ 
селиться — ; Ь) осѣдать, опускаться, 
ві шопіев гевеЛіааепЦ 2) ігор. утихать, 
прекращаться, Яаіпя, іга гевеЛіЦ Ъ) 
ослабѣвать, утомляться, апіті 5&пші- 
Ишд Іовдіогв сегіашіпе гевебепші. 

гедісіиая, аф. [гевіЛео] оставшійся, 
остальной; отт. еиЬеі. гевіЛиит, і, п. 
остатокъ, г. ресипіае,' недоимка, 

ге-нідою, 1. 1) снимать печать, распе¬ 
чатывать, открывать, Іііегав, Іевіа- 
тѳдішд; ігор. дѣлать извѣстнымъ, г. 
іаіа ѵешепйа; 2) уничтожать, объ¬ 
являть недѣйствительнымъ, ЯЛеш 1а- 
Ьоіагаш; 8) іегт. і. (въ дѣлахъ денеж¬ 
ныхъ) уплатить, возвратить, сипсіа; г. 
іогіодае, диае бебіі. 
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гевШо, Іиі (іі), иііпт, 4. [ваііо] скакать 
* назадъ, отскакивать, 

ге-вітив, ад$. загнутый вверхъ, 
гейша, ае,/. смола. 
гѳвіріо,-3. [варіо] имѣть вкусъ 

(чего), отзываться (чѣмъ), аіщиіб. 
гевіріѳоо, Іѵі (И, аі), — 3. 1) опамято¬ 

ваться, приходить въ себя; 2) обра¬ 
зумливаться, опомниться. 

ге-ИІНІО, віііі, віііиш, 8* 1) (рѣдко) 
опять становиться, Іарвив гевііііі, 
всталъ; Ъ) (чаще) останавливаться, 
пешо гевііііі ридоапЛі саива; гевівіе! 
диддиаш сшп ео гевіііі, никогда не 
остановл., чтобы говорить съ нимъ— 
между нами не было никакого разго¬ 
вора; ідорій паѵішп іЬі гевііііі (острил¬ 
ся); 2) противостоять, противиться. Со¬ 
противляться, ѣовІіЬиа; гевііііі, пе 
віаіиа ропегеіиг; а повігів іогіііег ге- 
вівіііаг, наши храбро защищают» 
ся. 

ге-воіѵо, воіѵі, воІЛІшп, 3. 1) развязы¬ 
вать, распускать, тевіеш, саріііов; г. 
едиоз, распрячь л.; г. аіідиет, осво¬ 
бодить кого; г. аіідиет саіепів, 1е 
ріасиіа диііа гевоіѵепі; отт. а) от¬ 
крывать, ѵедав, ога, іаисез ід Ъаес 
ѵегЪа; г. ерівіоіат, вскрыть п.; Ь) 
разгонять, разсѣвать, г. деЬиІав, 1е- 
деЬгав; ігор. г. сигав, Ігівііііат; с) 
распутывать, разъяснять, Лоіов, Іесіі 
атЪа$ев, гаііодеш; 2) разлагать, рас¬ 
творять, расплавлять, піѵет, аигит; 
г. Іеггат, взрыхлить з.; ігор. а) осла¬ 
блять, изнѣживать или смягчать, Геіі- 
сііав еов гевоіѵіі; г. ^ибісев, Лівсіріі- 
пятп тііііагеш; Ь) уничтожать, пре¬ 
кращать, ѵес1і#а1іа, Іііеш Іііе; г. дога, 
нарушать — ; 8) = платить обратно, 
выплачивать, ресидіаш; ігор. г. еа, 
диае роНісіІив еві (исполнить). 

геиопаЪШи, е, аф. [геводо] отзываю¬ 
щійся, отдающійся звукомъ, 

ге-иопо, аѵі, — 1* 1) отзываться, раз¬ 
даваться, отдаваться звукомъ, іша$о 
(эхо) гѳвопаі; г. ѵосі, отзыв, отвѣчать 
на голосъ; ігор. ^Іогіа гевопаі ѵігіиіі, 
слава отголосокъ добродѣтели, добле¬ 
сти, неразрывно связана съ — ; Ь) = 
звучать, рѣагеіга г.; арев геводапі, 
пчелы жужжатъ; 2) ігапе. отзывать¬ 
ся (чѣмъ), повторять (что): Лосев віі- 
ѵаа геводаге АшагуШба; Ь) оглашать, 
г. Іисов сапіи. 

гѳ-яопия,а4?. звучащій, отзывающій¬ 
ся звукомъ. 

гѳнвогЬео,-2. поглощать. 
гѳ-ирѳоіо, 1* ігаіиіі. и Мг. посматри¬ 
вать назадъ, оглядываться, аіідиет, 
аб аіідиіб; ігор. а) обращать внима¬ 
ніе, имѣть попеченіе, ві диа дшдіда 
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гевресіапі ріов; Ь) = ожидать, г. р$г 
типов аЪ аІщио. 

гѳяреоіия, рагіср. гл. гѳврісіо. 
ГѲвреоШв, ив, т. [гевріоіо] обращеніе 

взора назадъ, Ги^еге віпе геаресіи, 
безъ оглядки, не оглядываясь; ігор. 
a) вниманіе, разсужденіе, уваженіе, 
аіісіуив, геі апсіуив, къ кому, къ че- 
му: ЪаЪеге гевресіит атісіііае, аД ве- 
паіит, принимать въ разсужденіе, 
въ уваженіе — ; Ь) возможность ис¬ 
кать помощи, защиты, прибѣгать, г. 
&<1 Котапов; ЪаЪеге г. аД Ъопов. 

геврѳгво, геі, гаот, 8. [врагдо] окро¬ 
плять, опрыскивать, аІіциіД аііциа ге; 
ігор. г. ргоѣго, обезчестить. 

гѳврегвіо, бпів,/. [геарегдо] окропле¬ 
ніе, опрыокиваніе. 

гевріоіо, ехі, всішп, 8* 1) смотрѣть 
назадъ, оглядываться, пето геврехіі; 
г. аііцпет или аД аіщиет, на кого; 
ігор. г. враііит ргаеіегііі іетрогіа, 
вспоминать прошедшее; 2) обращать 
вниманіе, принимать въ уваженіе, 
имѣть въ виду, аеіаіет аіісіфа; 
особл. = имѣть попеченіе, заботить¬ 
ся: г. соштоДа рориіі, гетриЫісат; 
b) имѣть въ виду — надѣяться, ожи¬ 
дать, впЪвіДіа, аІ^иіД аЬ аіідио; 8) 
— обращать взоры, смотрѣть на —, 
г. аіщиет ід воііо; сит. асе. сі гп/іпіі. 
(роМ) видѣть, замѣчать, гевріеіппі 
ѵоіііаге Гаѵіііат. 

гѳврігатѳп, іпів, «. [гевріго] дыха¬ 
тельный каналъ, дых. горло. 

гѳврігйііо, бпів, /. [гевріго] 1) дыха¬ 
ніе; ігор. остановка, отдыхъ, ридпа- 
Ъапі віпе геврігаііопе; 2) испареніе, 
а4иагшп. 

геврігаіиз, ив, т. = геврігаііо, 1. 
гевріго, 1. 1) выдыхать, г. апіташ, 

испустить духъ; ігор. ослабѣвать, 
уменьшаться, орри&паІіо, аѵагіііа ге- 
врігаі; 2) (чаще) дышать, переводить 
духъ; ігор. опамятоваться, отдыхать, 
оправляться: г. а теіп, сопііяиія 
сІаДіЪия: сіѵііав геврігаі. 

ге-вріѳпаео,-2. отражать свѣтъ, 
блистать, сіять. 

гевропйѳо, пДі, паит, 2. 1) отвѣчать, 
аПсиі аіідиіф г. аД аІщиіД, на что; 
г. Іііегів, егітіпі, на письмо, на об¬ 
виненіе; ігор. т. атогі атоге; Ъ) (при 
перекличкѣ) сііаіі аД потіпа гевроп- 
Депі; опт. г. = являться: циіа поп 
гевропДеЪ&пі, диогит потіпа Деіаіа 
егапі; ігор. роДа&га г. аД іетрпв; г. 
потіпіЪив = заплатить долги; г. аД 
іетрпв, явиться или заплатить въ 
назначенн. срокъ; с) г. ]пв Опта роН.) 
ѵ г. Де іиге, давать совѣты по судеб¬ 
нымъ дѣламъ; 2) Ігор. соотвѣтство¬ 

вать, быть сходнымъ ѵли согласнымъ, 
ѵегѣа ѵегѣів гевропДепі; еѵепіив г. 
аД врет; Іогіипа г. оріаіів; г. діогіае 
Огаесогит (не уступать); Ь) роН. на¬ 
ходиться лежать противъ —, сопіга 
гевропДеі іеііив. 

гѳвропвіо, бпів, /. [гевропДео] возра¬ 
женіе. 

гевропбііо, Ь = гевропДеге, ;ив, см. 
гевроп<іео, 1. с. 

гевропво, 1. [гевропДео] отвѣчать; 
ігор. о) соотвѣтствовать; Ь) не усту¬ 
пать , противиться, сиріДіпіЪов. 

гевропвапц і, п. [гевропДео] отвѣть. 
гѳв-риЫіосц геіраЫісаѳ, /. 1) дѣло 

общественное, государственное, ча¬ 
сто соЛесі. государственныя дѣла, тег- 
в&гі іп геЪпв риЫісіз, заниматься —; 
ассеДеге аД гетриЫісат; сареззеге 
или аіііп^еге гетриЫісат,приступить 
къ—,начя нать заниматься государств, 
дѣлами; 2) государство, сопвегтаге, 
ІаЪеіасіаге г.; часто = республика, 

гѳ-врио, вриІ, врйіит, 8. выплевывать; 
ігор. отталкивать, отвергать, 

гѳ-біедію, 1. 1) выступать изъ бере¬ 
говъ, разливаться, таге гевіадпашц 
2) быть покрытымъ водою, пони¬ 
маться, Іосив гевіа^паі. 

гевіаиго, Ь возобновлять, 
гевііейіа, ае, /. [йстіп. от* геаіів] ве¬ 
ревочка. 

гѳнИДІІо, 1. опять каплями впускать, 
вливать; ігор. вдыхать, внушать, 

гѳвііпойо, бпіа, /. [гевііпрто] гашеніе, 
тушеніе; ігор. уничтоженіе; г. вШа, 
утоленіе жажды. 

геаііпрто» пхі, псіпт, 8. гасить, ту¬ 
шить, іртет, іпсепДіпт; ігор. а) умѣ¬ 
рять, унимать, успокоивать, агДогет, 
тепіев тДаттаіав; г. вШпц утолмть 
ж; Ъ) подавлять, прекращать, аегшо- 
пеш, віпДіа. 

гевіІо, бпів, т. [геаіів] канатчикъ, ве¬ 
ревочникъ. 

геаІіриІіШо, бпів, /. [гевііриіог] вза¬ 
имное обязательство, вз. обѣщаніе, 

гѳ-віірйіог, 1. Дсроп.взаямнообязывать, 
требовать обязательства, обѣщанія, 

геаіів, ів, /. веревка, канатъ. 
Г68ІІІІ, рег/. см. гевівіо и гевіо. 
гѳвіііо, Ь [гевіо] останавливаться, от¬ 

ставать, медлить. 
гѳвііігіх, Ісів, /. [гевіо] отстающая. 
гевШио, иі, Піит, 8. [ге-віаіио] 1) сно¬ 
ва, опять ставить, ставить на преж¬ 
нее мѣсто, віаіпат; Ъ) возвращать, 
Ъопа, а&гпт аііеоі; г. аіщпет іп ра- 
ігіат, обратно привести или позво¬ 
лить кону возвратиться въ отечество; 
г. аіищет іп ге^ппт, снова возвести 
кого на престолъ; г. аіідиет іп іп- 
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іеягшп и (аЬвЫ.) г. аіщиет, возвра¬ 
тить коку имѣніе или возвр. кому 
всѣ права н преимущества; г. аіі- 
^иет аііспі, снова склонить кого на 
чью сторону или соединить съ кѣмъ, 
подчинить кому; 2) опять приводить 
въ прежнее состояніе: а) возобно¬ 
влять, возстановлять, орріда, тагов, 
ргоеііпт; Ь) поправлять, гет; г. дат- 
пшп, вознаградить потерю; с) (рѣдко) 
оставлять по прежнему, отт. = (но¬ 
вое) отвергать, объявлять, недѣйстви¬ 
тельнымъ, г. іидісіа Ѵеггіз, — судеб¬ 
ные приговоры. 

гееШйііо, 5шз, /. [гевіііпо] 1) возста¬ 
новленіе, возобновленіе; 2) возвра¬ 
щеніе всѣхъ правъ я преимуществъ, 
позволеніе возвратиться въ отече¬ 
ство, помилованіе, дахпп&іогшп. 

гевДОйіог, бгія, т. [гевіііпо] возстано¬ 
витель, возобновителъ. 

ге-віо, аіііі, — 1* 1) оставаться, рапсі 
Іат гевіапЦ Ьос гевіаі ііЪі; гевіаі 
иі — ; Ь) (рѣдко) оставаться позади, 
шиш гевііііі; 2) противостоять, со¬ 
противляться, рапсіа ріпгеа ѵіх ге- 
зіапі; г. Іогіііег. 

гевігіоіе, аде. [гевігісіпв] 1) тщатель¬ 
но, строго, точно, оЬвегѵаге, ргав- 
еіреге; 2) скудно, скупо, Гасеге аіі- 
дпі(ѣ 

гевігіоіив, рогіср. и. гевігіпдо 2) аф\ 
строгій, ітрегіот; Ъ) узкій, Іодо с) 
скупой, Ъото. 

гдеіпп&о, вігіпхі, вігісіат, 8. 1) стя¬ 
гивать, связывать, г. шахте ад іегдо 
связывать руки назадъ; г. ад аіщпід, 
привязать къ чему; 2) ігор. ограни¬ 
чивать, ІіЪегаІііаіет, витріш. 

ге-впііо, 1. отскакивать, іеіа гевпііапі; 
ігор. а) отражаться, отдаваться, іта#о 
тосіа (эхо) гевпііаі; соііеа гевпііапі сіа- 
пюге, оглашаются —; Ъ) о звукахъ го¬ 
лоса и рѣчи: неровно, неолавно 
слѣдовать; с) противиться, иѳ подчи¬ 
няться, потіпа Ъ&гЬаІа гевпііапі тег- 
иЬпа. 

гѳчгато, трзі, трішп, 8. 1) опять, 
снова брать или приниматься за — : 
г. ІіЪгшп, агаа; г. рп$пат, возобно¬ 
вятъ сраженіе; 2) опять, снова полу¬ 
чать, г. Ііѣегіаіет, дотіпаііопет; г. 
апітшп, г. ѵігев, опять собраться съ 
силами, оправиться. 

ге-апо, пі, пішв, 8* расшивать, пороть. 
гѳ-впріпо, 1. закидывать назадъ, обо¬ 
рачивать навзничь; г. аі^пет, пова¬ 
лять кого навзничь. 

гѳ-ииршшц аф. назадъ загнутый, 
особл. а) навзничь лежащій, гезпрі- 
пшп Ашдеге аіщпѳхп, повалить кого 
навзничь; Ь) закидывающій голову 

назадъ — подымающій носд», над¬ 
менный. 

гечгагдо, яштехі, вштѳсішп, 8. опять 
вставать, снова поднитаться; ігор. 
снова выростать, возобновляться, 

гѳзивоііо, снова пробуждать, воз¬ 
буждать. 

геіагйаііо, бпів, /. [геіагдо] замедле¬ 
ніе, остановка. 

ге-іагйо, Ь 1) замедлять, задерживать, 
тоішп, аіщиѳт іп ѵіа; г. аіідпет аЪ 
а1щиа ге, удерживать кого отъ чего; 
2) іпіганз. отставать, медлить, 

геіѳ, іа, п. сѣть. 
ге-1ё&о, іехі, іесішп, 8. 1) открывать, 

іЬесат пптагіат; г. ресіод, обнажить 
грудь; роёі. Ьото геіесіпв, незащи¬ 
щенный щитомъ; г. аіічпід гадіів 
(Іпсе), дѣлать видимымъ, освѣщать; 
2) Ігор. открывать, выводить наружу, 
обнаруживать, г. всеіоя, сопашшп, 
оссшіа соЕдшгаііошв. 

геіѳтріо, 1. = 2. геіепіо, 1. 
ге-іеп<Іо, пді, піпт (авшп), 8. спускать, 

ослаблять. 
геіепііо, бпів, /. [геііпео] удержива¬ 
ніе. 

1. геіепіо, 1. [геііпео] 1) удерживать, 
останавливать, аіщпехп, еяаат; 2) 
Ігор* поддерживать, сохранять, ѵііат. 

2. ге-іѳпіо, 1* снова пытаться, опять 
приниматься (за). 

ге-іехо, хиі, хішп, 8.1) разоткать, г. 
іеіаш, распустить ткань; ігор* а) объ¬ 
явить недѣйствительнымъ, не допу¬ 
скать, не признавать, г. ргаеіогаш 
аііспі аз, іпга, іпрегіога; г. дісіа или 
г. огаііопет, ваять назадъ, отречься, 
отъ — ; Ь) уменьшать, Іппа геіехіі 
огЬет; 2) снова выткать; ігор. а) пе¬ 
редѣлать, поправить, ісгіріа: Ь) по¬ 
вторять, возобновлять, огЬев; г. ?аіа 
(ѵііае) = возвратить жизнь. 

гѳіІ&гіив, іі, т. [геіе] гладіаторъ, 
боецъ съ сѣтью. 

гѳіІоѳпШц ае, / [геіісео] молчаніе, 
умалчиваніе. 

геНоѳо, спі, — 2. [ге-іасео] 1) мол¬ 
чать, хранить молчаніе, де ге аіщпа; 
г. аііспі, — ради кого-либо или не 
отвѣчать кому; 2) ігапзіі. умалчи¬ 
вать, скрывать, аіщпід. 

геШтІшп, і, п. [деміп. отъ геіе] 1) 
сѣтка, сѣточка; 2) головная сѣтка, 

геііпасиішп, і, *. [геііпео] все, чѣмъ 
что-либо держится: веревка, канатъ, 
воажи и проч. 

геііпео, іхпоі, іепішп, 2. [ге-іепео] 
удерживать, аІЬцівт; г. Іасгітав, 
удерживаться отъ слезъ; г. оррідшп, 
удержать городъ за собою; г. пюгет 
сохранить обычай; г. аІЦаід тето- 
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гі& или г. тетогі&ш аіісфпв геі, пом¬ 
нить что. 

гѳ-іогдиѳо, гві, г (от, 2. назадъ обра¬ 
щать, назадъ склонять, направлять, 
г. осиіоа аб огЬет, сариі іп іег^пт; 
а^теп геіогциеіиг аб бехігат, войско 
дѣлаетъ поворотъ на право; г. Ъга- 
сЬіа Іег^о, сложить руки назадъ; 
(Ног.) тапіЪив геіогііз, съ связанны¬ 
ми назадъ руками; ігор. г. тепіехп, 
перемѣнить свои мысли, 

гѳ-іоггісіив, аф. засохшій, насохшій, 
геіогіив, рагіср. и. геіо^иео. 
гѳігаоі&ііо, бпіз, /. [геігасіо, 2.] от¬ 

казъ, сопротивленіе, 
ге-ігаоіо, 1. 1) опять, снова хватать, 

брать, приниматься за — : г. аппа, 
ІіЬгпш, іеггшп; Ь) ігор. снова взвѣ¬ 
шивать, размышлять, обдумывать, 
аіцоіб <Ші#еп1ег; г. аіцпіб весит; г. 
(іоіогет; г. тетогіат гегпт девіа- 
тш; отптп. геігасіаіпз, аф. снова об¬ 
думанный, пересмотрѣнный, испра¬ 
вленный ; 2) противиться, отказы¬ 
ваться, сопротивляться^ фііб геігас- 
іав? геігасіапіет аггірі ;пЪе(; пиііо 
геігасіапіе; Ь) роёі. г. бісіа, взять на¬ 
задъ, отрѣчься отъ —. 

гѳігасіив, рагіср. и. геігаЪо; 2) аф. 
отдаленный, скрытый, 

гѳ-іг&ію, ігахі, ігасіит, 8. 1) назадъ 
влечь, тащить, тянуть, брать, г. та- 
ппт, ребет; часто = приводить на¬ 
задъ, заставлять возвращаться; г. $і- 
ЯІііѵшп НаппіЬаІет ех ТЫіа; ігор. г. 
аЬ іпіегііп, спасти отъ погибели; Ь) 
отвлекать, удерживать, отклонять, г. 
сопвпіеа а Гоебеге, аіцпет а зіпбіо; 
г. ее, уклоняться, удаляться; 2) (Тас.) 
снова влечь, тащить, приводить, аН- 
дпет а<1 еозбет стсіаіпз; ігор. г. оЪ- 
Ніегаіа топитепіа, забытые памят¬ 
ники (грамоты) дѣлать извѣстными 
публикѣ; 8) ігор. влечь, приводить, 
г. аііциет іп обіит аіісіупв, навлечь 
на кого чью ненависть; (Тас.) г. іта- 

іпет посіогпае диіеіів аб грет Ъаиб 
иЬіат = изъ сновядѣнія выводить 

несомнѣнную надежду, 
гѳігѳоіо, 1. = геігасіо, 1, 
гѳ-ігіЬио, Ьаі, ЪПіаш, 8. обратно да¬ 

вать; чаще-= давать, доставлять, усту¬ 
пать (кому, что слѣдуетъ, должное) 
г. аіісиі аіщпіб. 

геіго, шЙ7. 1) назадъ, обратно, геіго 
Тибете, гетосаге; 2) назади; диоб геіго 
еві; особл. во времени — о томъ, что 
прошло; 8) ігор. наоборотъ, напро¬ 
тивъ, пипс ѵібе гогзпз геіго. 

Г6ІГО-&80, б^і, асіот, 8. 1) назадъ 
гвать, обращать; 2) ігор. превра¬ 
щать, измѣнять. 

гѳіго-об<1о, севзі, сеаяшп, 8. назадъ 
идти. 

геігогвшп, и -виз, адп. [геіго-ѵегвшп] 
назадъ, обратно; ігор. наоборотъ, 

гвігогвив, 1) аф. см. гѳігоѵегвия; 2) 
айѵ. см. гѳігогвит. 

гѳігоѵѳгвив и гвігогвив, аф. назадъ 
обращенный. 

ге-ігййо, аі, зшп, 8. отталкивать на¬ 
задъ, удалять; опт. геігпаоя, аф. 
скрытый. 

гѳ-ішкіо, ійбі, Шзшп (іипвшп), 8. 1) 
тупымъ дѣлать, притуплять, діабіот, 
іеіпт; г. зіабішп аНсфиз ігор. = 
уничтожить чьи злодѣйскіе замыслы; 
2) ігор. подавлять, уменьшать, укро¬ 
щать, ітреішп, ітргоЪііаіет; г. Цм- 
#аат аіісщоа, заставить кого мол¬ 
чать; г. апрегЪіат аіісфов, сбавятъ у 
кого спеем. 

гѳійвив, рагіср. и. геіппбо; 2) аф. 
туной. 

геив, аф. собств. имѣющій судебное 
дѣло (гее); геі, тяжущіеся; чаще = 
подсудимый, отвѣтчикъ, виновный; 
аінщет гейт іасеге (а^еге), обви¬ 
нить кого; ігор. а) виновникъ, г. іог- 
іоп&е супа біеі; геоа соірае аііевае; 
Ь) {роёі) геиа ѵоіі, обязанный испол¬ 

нить обѣтъ ж получившій желаемое, 
ге-ѵ&іѳвоо, Іиі, — 8. выздоравливать; 

ігор. а) опять усиливаться; Ь) снова 
начинать пользоваться уваженіемъ. 

ге-ѵёЪо, ѵехі, ѵесіпт, 8. назадъ вез¬ 
ти, отправлять, ргаебат; чаще расе. 
геѵеЫ, ѣхать назадъ, возвращаться: 
аб игЬет г. е4по (верхомъ); г. сшти? 
пате; геѵесіив іп сааіга; ігор. геѵеЫ 
аб вирегіогет аеі&іет, возвратиться 
къ предъядущему времени, 

ге-ѵеііо, тѳііі, тпіапт, 8.1) вырывать, 
выдергивать, іеіа бе оогроге, агЬогез 
іеггѣ; роёі. г. рпегшп, силою от¬ 
нять — ; г. аііцает тогіе, спасти ко¬ 
го отъ смертк; япоа пгЪе гетеІИ, 
к-ьгхъ я насильно вывелъ изъ горо¬ 
да; ігор. г. отлез іфагіаз (изъ памя¬ 
ти) = предать забвенію всѣ обиды; 
2) отрывать, срывать, іаЬоІит, сіап- 
зіга рогіагнт; г. вериІсгшп, разрыть 
могилу; роёі. г. Ьшпшп, взрыхлить 
землю. 

ге-ѵѳіо, 1. открывать, обнажать, 
ге-ѵбпіо, ѵбпі, ѵепіаш, 4. приходить 

назадъ, возвращаться, 
геѵѳга, абѵ. [гез-тегоз] на самомъ дѣлѣ. 
гѳ-ѵегЬёго, 1, отбивать, отбрасывать, 
геѵѳгѳпсіиа, оф. [геѵегеог] достопо¬ 
чтенный. 

гѳѵёгепв, рагіср. и. геѵегеог; 2) оф. 
почтительный, исполненный уваже¬ 
нія. 



гѳтегепіѳг 

гвтѳгепівг, аёл. [геѵегепв] почтитель¬ 
но, съ уваженіемъ. 

гѳѵегепііа, ае, /. [геѵегепв! почтеніе, 
уваженіе, благоговѣніе, ааѵегвив аіі- 
дпехп ши аіісіцив, къ кому. 

гѳ-уѳгѳог, ѵегііив в., 2. Дероп. 1) боять¬ 
ся, взбѣгать, г. виврісіопет; тпііег 
геѵегеіпг соеіит ѵігогит; 2) имѣть 
уваженіе, лочитать, уважать, аіідпет, 
ѵігіпіев. 

гѳѵѳгвіо, 5пІ8, /. [геѵегіог] 1) повора¬ 
чиваніе, поворотъ, воіів; 2) возвра¬ 
щеніе, аіісіцаа; 3) іегт. і. дгатт. пе¬ 
рестановка, н&пр. тести вм. сит 
те. 

гѳѵегіо, Іі, вит, 8. и Дероп. геѵегіог, 
-гвив в., 8. (чаще Дероп. кромѣ рег/.) 
назадъ поворачивать — возвращать¬ 
ся, ех іііпеге, аб аіідиет, ід саліга. 

гѳ-ТІпоіо, уіпхі, ѵіпсіпт, 4. 1) связы¬ 
вать назадъ, сзади, г. шалив ров! Іег- 
$а; 2) = привязывать, прикрѣплять, 
утверждать, г. ІгаЪев, аіідиет а<1 ва- 
ха: апсогае саіепів геѵіпсіае. 

гѳ-ѵшоо, тісі, ѵісішп, 8. 1) побѣж¬ 
дать, одолѣвать, саіегѵае геѵісіае; 2) 
(чаще) ігор. опровергать, изобличать, 
сгітеп, аКциет. 

ге-тігѳвоо, гпі, — 8. 1) снова дѣлать¬ 
ся зеленымъ, снова зеленѣть, вііѵае 
геѵігевсппі; 2) ігор. обновляться: а) 
снова дѣлаться молодымъ, вепех ге- 
ѵігевсіі; Ь) опять дѣлиться сильнымъ, 
снова процвѣтать, ітрегіпт г.; гев 
повігае геѵігевсіші. 

гв-ѵіво, в!, вит, 8. снова смотрѣть, 
осматривать; отт. = снова прихо¬ 
дить, посѣщать: г. а#гшп, аіідиет; 
рѣдко іпігапв. г. а<і аіідиет. 

гѳ-ѵіѵівсо, ѵіхі, — 8. снова оживать, 
воскресать; ігор. поправляться, воз- 
становляться. 

гѳѵооаЪПів, е, аДо. [геѵосо] возврати- 
мый; поп г., безвозвратный. 

теѵооатеп, іпів, п. [геѵосо] отзывъ: 
то, что заставляетъ возвратиться; 
ігор. удержаніе: то, что удерживаетъ, 
отклоняетъ. 

гѳѵооЗДІо, бпів, /. [геѵосо] отзываніе, 
отзывъ, а Ьеііо; ігор. а) взятіе на¬ 
задъ, исправленіе, г. ѵегЬі; Ь) сма- 
ниваніе, привлеченіе, а(1 аІідиіб, къ 
чему-л. 

гѳ-тбоо, 1. 1) звать назадъ, обратно 
призывать, аіщпеш ех іііпеге, ехег- 
сіішп іп Ііаііат; отт. т. ребет, #га- 
бшп, отступить или возвратиться; 
врѳе геѵосаі Ьовіев аб пгЬет, надеж¬ 
да побуждаетъ, заставляетъ н. воз¬ 
вратиться къ г.; при представленіясъ 
въ театрѣ и проч. = вызывать или 
требовать повторенія: г. асіогеш, г. 
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ѵегепв;ігор. а) возвращать, возобно¬ 
влять, возстановлять, г. ѵігев, ргівіі- 
по8 пюгев, бівсірііпат, віибіа іпіег- 
тівва; Ь) брать назадъ — отмѣнять, 
уничтожать, г. рготіввшп вппт; г. 
Гасіа, ІіЬегіаіет; с) г. аіщиет аЬ аіі- 
диа ге, отклонить, отвлечь кого отъ 
чего л.: г. аіідиет а сирібііаіе, іиг- 
ріввіто сопвіііо; 

2) снова, опять звать, призывать, 
ігіЪпв іп виЯга^ішп (къ подачѣ голо¬ 
совъ); ігор. г. аіідиет а<1 врет, снова 
подать кому надежду; г. ве (налр. а<і 
ргівііпа віибіа) опять приняться, воз¬ 
вратиться, ши = припомнить что: 
геѵосаі ве аб еа; ве аб ее геѵос&ге и 
(аЪвоІ) ве геѵосаге, опомниться; 

3) отзывать, звать, дио ге геѵосапі 
ргесев; ігор. гет аб тапив геѵосаѵіі, 
довелъ дѣло до рукопашнаго боя; г. 
іп баЬіит, дѣлать сомнительнымъ, 
подвергать сомнѣнію; Ь) относить 
ши соображаться (въ чемъ съ чѣмъ): 
г. отпіа аб виаш роіепііаш; г. опшіа 
аб зіогі&т; г. сопвіііа аб паіигат. 

гѳ-ѵбіо, ѣ назадъ летѣть; ігор. бы¬ 
стро возвратиться. 

гѳѵоіиЪШв, в, оф. [гетоіѵо] роёі. удоб¬ 
но назадъ катимый. 

ге-ѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵоіаіит, 8. 1) назадъ 
катить, скатывать, бгасо геѵоіѵепв 
веве, Іппа геѵоіѵіі ве; отт. роёі. ге- 
ѵоіиіа ваеспіа, геѵоіиіа біев (= про¬ 
шедшій); геѵоіпіпв едпо, упавшій съ 
лошади; Ь) г. ве и (равв.) геѵоіѵі, 
возвратиться: геѵоіѵог іп Тпвсиіапит 
(= гебео); ігор. возвратиться, опять 
впасть (геѵоіѵі іп еапбеш ѵііат, іп 
Іпхигіат) ши=быть доведену, прид¬ 
ти: геѵоіиіив аб вепіепііат раігів; 
гев ео геѵоіѵііиг, иі — ; с) роёі. г. ііег, 
назадъ пройти, возвратиться; отт. 
ігор. г. савпв еовбет, снова нопы- 
тать — ; 2) (г. ІіЬгшп) снова развер¬ 
тывать, раскрывать — перечитывать, 
г. Огі^шев (сочиненіе Катона); 8) 
ігор. снова, опять обдумывать (бісіа 
Гасіадпе) ши — повторять, г. аіідиіб. 

гѳ-ѵбто, иі, ііит, 8. выплевывать; 
ігор. извергать. 

гвтогіо = геѵегіо. 
гѳх, 5$ів, т. [ге$о] 1) царь, г. Регва- 

гиш; иногда = царская Фамилія, рові 
ге&ев ехасіов; г. беогит Ъотіпитдие 
= бирііег; гех 81у^іив = Ріиіо; гех 
васгогит ши г. васгійсиіив, жрецъ, 
на к-аго возложены были жертво¬ 
приношенія, к-ыя въ древнія време¬ 
на совершалъ самъ царь; 2) (роёі.) 
аДД. господствующій, повелѣвающій, 
рорпіпв Іаіе гех. 

ВЪабат&пЯши, і, т. сынъ Юпитера и 



482 КЬаеіІв гіяго 

Европы, бр&ть Миноса, судья въ под¬ 
земномъ царствѣ. 

ВЬаеНа, ае, /. область, яа югъ отъ 
Дуная, нын. Тироль н Граубюнденъ; 
отт. ВЪаѳіі, <5гшп, т. жители этой 
области; ВЬаѳгёоин и (роіі.) ВЬае- 
іин, о4;. 

Вѣалшѳв, -тпепяея, см. Н&тпѳа. 
‘НЬй.тгтя, цпіів, /. мѣстечко въ Ат* 
тикѣ съ храмомъ Немезиды; отт. 
а) ВЬаптйвіин, оф\; Ь) ВЬатпивів, 
Іаія, /. прозвище Немезиды. 

гЪарвбсііа, ае,/. пѣснь, тегвпя Нотегі 
ех яесипба г. 

ВЬёа Віітіа, дочь Нумнтора, мать Ро- 
мула и Рена. 

ВЪёа, ае, /. 1) дочь Урана, супруга 
Кронуса (Сатурна), мать Юпитера, 
Нептуна, Плутона, Юноны, Цереры 
н Весты; 2) маете = СуЪеІе. 

гЬеба, ае,/. дорожная карета. 
гЬесІ&гІив, іі, т. [гЬеба] кучеръ. 
ВЬейопеіц пт, т. народъ въ юго- 

вост. части Галліи. 
ВЬѳ&ішп, іі, п. городъ яа югѣ Италіи, 
при Сицилійскомъ проливѣ; отт. 
ВЬе^інш, оф. 

гЬепо, см. гѳпо. 
ВЬешіи, і, т. рѣка Рейнъ. 
ВЬѳаив, царь ѳракійскій, убитый подъ 
Троею. 

гЬѳіог, бгія, т. риторъ, витія, учитель 
краснорѣчія. 

гЬейогіое, адѵ. [гЬеіогісив] риториче¬ 
ски. 

гЬѳіогіоѳ, ев и -са, ае,/. риторика. 
гЬѳІогІоив, адо. риторическій; отт. 

ёиЬёі. -спя, і, т. = гЬеіог. 
гЫпооѳгов, оіія, т. носорогъ. 
ВЫпоооІига, ае, /. гогодъ на берегу 
Средиземнаго моря, на Гранинѣ Си¬ 
ріи и Египта. 

ВЬіпіоп, опія, т. греческій поэтъ 
(трагикомическій), урож. г. Тарента. 

Вшоп «ми ВЫшп, іі, *. мысъ въ 
Ахаін. 

ВЫраѳов иди ВЫрЪаеия, адо. рнпей- 
скіЙ: шопіея Кѣіраеі = топіев Нурег- 
Ъогеі. 

ВЬініпішп, іі, м. или ВЫяоп, бпія, /. 
городъ въ Иллиріи; отт. ВЬінопі* 
іаѳ, агат, т. жители этого г. 

ВЬосІд, ае,/. городъ въ восточ. части 
Испаніи. 

ВЬосІаішв, і, т. рѣка въ Галліи, нын. 
Рона. 

ВЬосИѳпаів, см. ВЫхІов. 
ВЬосІіив, см. Вікхіов. 
ВЬойоре, ея, /. горы во Ѳракіи, отт. 
ВЬосІореІав, аф'. 

ВЬойов или -бая, і, /. островъ у бере¬ 
га М. Азіи; отт. ВЬоаіш, адо. * 

*иЪ$і. -біі, бпшз, т. жителя этого 
о-ва;_Ь) ВЪойіѳпвів, е, адо. 

ВЬоеіѳшп, і, п. мысъ н городъ въ 
Троадѣ, близъ Геллеспонта; отт. 
ВЬоѳіёиа, адо. 

гЪотЪиа, і, т. 1) волшебный кубарь, 
волшобное колесо; 2) морская рыба, 
камбала. 

гЬотрЪаеа, ае, /. длинное метатель¬ 
ное копье. 

ВЬовоа, і, /. городъ въ Киликіи; отт. 
ВЬові&сиа, адо. 

гЬуіЬтІоив, і, т. опытный въ метри¬ 
кѣ; учитель метрики. 

гЬуІЬлша, і, т. ритмъ, размѣръ, со¬ 
размѣрность. 

гІоа, ае, /. вуаль, покрывало. 
гіоіпішп, іі, п. небольшое траурное 
покрывало. 

гіоішц ив, т. и (рѣдко) -іит, і, п. [гт- 
яог] отверзтіе рта; у животи. пасть; 
аітоѵеге гісіит, разинуть ротъ. 

гійѳо, гіяі, гівпт, 2.1) смѣяться, йе ге 
аіщиа, надъ чѣмъ; г. аіісиі, улыбать¬ 
ся кому; ігор. іогіипа тіЬі пбеі, сча¬ 
стіе мнѣ благопріятствуетъ; Ъ) ігор. 
быть, казаться веселымъ, милымъ, 
красивымъ, ошпіа шшс гібепі; 

2) ігапгіі. насмѣхаться, осмѣивать, 
издѣваться, аіідиет, аіщоій; гідепДш 
= адо. смѣшной, забавный; Ъ) счи¬ 
тать за ничто, не обращать вниманія 
(на что): г. решила; варіепя гіеіеі 
аапша. 

гіеііойіѳ, адѵ. [гіеііепіпв] смѣшно, за¬ 
бавнымъ образомъ. 

гійіойіив, адо• [Нбео] смѣшной, забав¬ 
ный, Іюшо, гее; иногда = достойный 
осмѣянія; отт. *йМ. гі<1ісй1шп, і, п. 
(особл. ріиг.) шутка, острое словцо. 

гі&ео, виі, — 2. 1) быть жёсткимъ, не¬ 
гибкимъ, окочеиѣлымъ, оцѣпенѣ¬ 
лымъ, г. іті^оге, — отъ холода; осаИ 
гі^епі (роН.) гл. неподвижны; 2) = 
торчать къ верху, агЬог, шопа гідеі; 
сотае гі^еЬапі, волосы стояли ды¬ 
бомъ. 

гі&ѳвоо, ^ш, — 8. [гівео] дѣлаться 
жёсткимъ, негибкимъ, цѣпенѣть, сог¬ 
рога ѵіяа Оог#опе гі^евоипі. 

г1&і<Іе, адѵ. [гі^ібпв] жестко, крѣпко; 
ігор. нѳпрнклонно, строго. 

гізИив, адо. [гі^ео] 1) жесткій, крѣп¬ 
кій, негибкій, оцѣпенѣлый, іегга, 
а4иа, оопш, аодпя; Ь) пряно стоя¬ 
щій, торчащій къ верху, соішппа, 
^иегси8, саріПі; 2) ігор. твердый, 
строгій, непреклонны^ тешц тоііоя, 
іппосепііа; Ъ) суровый, тогея, 8аЪіпі. 

ГІ&0, Ь орошать, Ъогішп іопіѳ, сатров 
ЕарЬгаіе; ітЬгев гі^апі іеггая; г. 
ацоат рег а^гоя, проводить —. 
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гідог, бгів, т. [гірто] 1) негибкость, 
оцѣпенѣлость, оцѣпенѣніе, особл. 
вслѣдствіе холода, отт. = холодъ: 
г. Аіріпив, г. ввріепігіопів; 2) ігор. 
твердость, непреклонность, іиоа івіе 
г.; апіщиив г. аЦие пішіа веѵетііав. 

г1&ио8, [гі^о] 1) орошающій, ат- 
піа; 2) разе. орошенный, Ъогіив. 

гіта, ае,/. трещина, щель, гішав Гасвг 
те, гітав а#еге или (іисеге, трескать¬ 
ся; роёі. іртеа типа, молнія, 

гіхпог, 1. Дероп. взрывать, Іеггаш; ігор. 
рыться, обыскивать, наслѣдовать, 

гітовив, аДі. [гіта] щелнстый, съ тре¬ 
щинами; ігор. аигів гітова, ухо бол¬ 
туна. 

гіпдог,-8. Дероп. разѢвать ротъ, 
скалить (зубы); Ігор. хмуриться, сер¬ 
диться. 

гіра, ае,/. берегъ. 
Шр&ѳия, -рЪаеиа, ем. ВЫр&еив. 
гірйіа, ае,/. Детіп. отъ гіра. 
ріног, бгів, т. [гібео] омѣющійся, на¬ 

смѣшникъ. 
гівшц па, т. [гібео] смѣхъ, гіапт то- 

теге (Гасеге) возбудить —; гівит еде¬ 
те, смѣяться; гівит с&ріаге, старать¬ 
ся возбудить смѣхъ; гівпі евве, быть 
посмѣшищемъ. 

ГІІѲ, аДѵ. 1) по обряду религіи, какъ 
слѣдуетъ, съ надлежащими церемо¬ 
ніями, обрядами, г. беов соіеге; васгі- 
йсіа, ^иае рго рориіо гііе бипі; 2) = 
по обычаю, по обыкновенію, какъ 
обыкновенно (бываетъ, дѣлается), 
іевіев г. аіГиепші; Ъ) надлежащимъ 
образомъ, какъ слѣдуетъ, г. геа ра- 
геге; с) правильно, по справедливо¬ 
сти, гііе ешп Ъеаіит бісшша; циае роі- 
езі арреііагі гііе варіепііа. 

гІіин, па, т. 1) религіозный обрядъ, 
принятый обычай богослуженія, над¬ 
лежащая церемонія, васгШсіі гііпв; 2) 
обычай, обыкновеніе, особл. аЬШ. 
гііи, образомъ или по образу, какѣ: 
гііи ЬагЬагісо; тоііегшп гііи аНегсап- 
іев; Яшшліа гііи. 

гІУ&Іів, ів, т. соперникъ. 
гіу&Шаа, аіів,/ соперничество, 
гіуйіпв, і, т. [Детіп. отъ гітив] ру¬ 
чеекъ. 

гіуия, і, т. 1) ручей, потокъ; роёі. г. 
Іасііа; ігор. г. Іасгітагпт, вапртішв; 
2) канава, ровъ, бебисеге гітит, про¬ 
вести—. 

гіха, ае, /. ссора, драка, 
гіхаіог, бгіе, ш. [гіхог] спорщикъ, 
сварливецъ. 

гіхог, Ь Дероп. ссориться, спорить, бе 
те аіщиа. 

гоЫ^іпбнив, аДф. [гоЬірт] ржавый, 
заржавѣлый. 

гоЪідо, !пів, /. 1) ржавчина; ігор. не¬ 
достатокъ, порокъ; 2) ржавчина на 
хлѣбѣ, ржа. 

ВоЬідо, шів, /. иди ВоЫртів, і, т. 
божество у римлянъ къ которому 
взывали объ отклоненіи ржи, см. го- 
Ъірт, 2. 

гоЪор, бгів, = гоЬиг. 
гоЬбгёшц аф. [гоЬиг] дубовый. 
гоЪбго, 1. [гоЬиг] дѣлать крѣпкимъ, 

сильнымъ, укрѣплять, г. агілв; ігор. 
г. ѵосеш. 

гоЪиг, бгів, п. 1) дубовое дерево: паѵія 
ех гоЬоге Гасіа; роН. = а) вообще 
твердое дерево, особл. маслины, олеа- 
стра; Ь) = ^аегсив, дубъ; с) нзъ дуба 
сдѣланное: гоЬиг ргаеЯхшп Гетто 
(копье); іп гоЪоте асситЬеге (на 
скамьяхъ, нарахъ); г. васгит (о тро¬ 
янскомъ конѣ); о крѣпчайшей части 
тюрьмы въ Римѣ; пі іп гоЬоге еі іе- 
пеЪгів ехврігеЦ 2) ігор. сила крѣ¬ 
пость, твердость, г. Гетгі, апіті; ваіія 
тоЬогів ЬаЬете, быть достаточно силь¬ 
нымъ; Ъ) зерно, главная, лучшая 
часть: г. ехегсііиа, отборное войско, 
отборные; гоЬога рориіі, лучшіе му¬ 
жи. 

гоЪивіия, аДд. [гоЬиг] дубовый; ігор. 
крѣпкій, сильный, твердый, 

гойо, ві, ват, 8. 1) грызть, глодать, об¬ 
грызать, геіщпіав сіЬі, тііет; г. ид- 
ртеа; роіі. Яитеп гобіі гірав, подмы¬ 
ваетъ — ; 2) ігор. умалять, унижать, 
злословить, г. аііцпет. 

го^аіів, е, аД). [торта] къ костру при¬ 
надлежащій, костерный, Яатта. 

гортііо, опія, /. [торт] 1) (рѣдко) спра¬ 
шиваніе, требованіе, просьба; Ь) въ 
ритор, вопросъ; 2) іегт. і. предложе¬ 
ніе, проектъ закона, билль, см. торт, 
1. Ь. 

гортіішіойіа, ае,/. [Детіп. отъ горт- 
ііо] 1) небольшой вопросъ; 2) пред¬ 
ложеніе, проектъ закона, 

гов&іог, бгів, т. [торт] собств. спра¬ 
шивающій, отт. [см. торт, 1. Ь] а) 
предлагающій законъ, представляю¬ 
щій проектъ закона; Ь) ообиратель 
голосовъ въ народномъ собраніи при 
набираніи. 

тортійя, ив, т. [торт] просьба, встрѣч. 
только аЫ. віпд. тео тортій, Шіив то¬ 
ртій, по моей, по его просьбѣ, 

го&ііо, 1. [торт] спрашивать, 
торт, 1* 1) спрашивать, г. аІЦпет аіі- 
циіб или бе те аіщиа, спросить кого 
о чемъ; рѣдко г. бе аіщпо, спросить 
кого; г. аіциего вепіепііат; геароп- 
беге годапіі; тортт, меня спраши¬ 
ваютъ; Ъ) іегт. і. г. рориішп иди г. 
Іертш, спраширать народъ насчетъ 
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новаго закона, предложить народу 
проектъ закону; отт. го#аге = пред¬ 
ложить дать (напр. аііспі рготіпсіат) 
или предложить избрать: г. (ро- 
риіиш) сопвиіев, ІгіЬапоз ріеѣів; с) въ 
яз. ѳоенн. г. гаііііев в&сгатепіо, при¬ 
вести с. къ присягѣ; 

2) просить, требовать, г. аіщает 
аахіНпт; г. аіщиет, иі аибіаі; г. аЬ 
аіщио, рго аіцио. 

годов, і, т. костеръ. 
Вота, ае, /. городъ Римъ; отт. Во- 
т&хшв, оф\ римскій; поюв. Нотапо 
тоге <^пі), прямо, откровенно; виЬві. 
Вотапив і, т. римлянинъ. 

Вотйіив, і, т. основатель и первый 
царь Рима, по преданію сынъ Марса 
н Рен Сильвія; отт. а) Вотйіѳив, 
аф. роёі. — римскій; Ъ) ВотШив 
или Вотйііив, аф\; с) Вотйіив, 
аф. роёі. = римскій; д) ВотиІМев, 
ае, т. потомокъ Ромула; ріиг. (роёі.) 
— рнмляне. 

гогйгіі, бгпш, ія. родъ легковооружен¬ 
ныхъ солдатъ, к-ые на полѣ сраже¬ 
нія обыкновенно стояли позади тріа- 
ріевъ. 

гогевоо, 8. превращаться въ росу. 
того, 1* [гоа] 1) іпігапв. росить; гогаі, 

росить, роса падаетъ; ітор. а) капать, 
пускать по каплѣ, ѵергев гогапі вап* 
Яиіде; роспіа гогаиііа = маленькіе 
бокалы; Ь) быть мокрымъ, влажнымъ, 
саріііі гогапіев; 2) ігапз. росою по¬ 
крывать, отт. — окроплять, орошать, 
г. ^епав Іасгітія. 

гое, бгів, т. 1) роса; роН. о всякой 
жидкости: гов вапдошеив, кровь; го- 
гев ріиѵіі, дождь; г. АгаЬпв или 8у- 
ГІП8, мазь, бальзамъ; 2) гов тагіппв 
или (роёі.) г. тагів, г. ваіів и аЪвЫ. 
гов = розмаринъ. 

гова, ае, /. 1) роза; часто соЛесі. розы, 
вѣнки изъ розъ; 2) роёі. = розовый 
кустъ, вогев говае. 

говагіив, аф. [гова] розовый; отт. 
вйЪві. говагіпт, іі, п. мѣсто усажен¬ 
ное розовыми кустами, розовый садъ. 

Вовоі&пив, см. Вовоіив. 
говоійив аф. [гое] 1) покрытый росою, 

росистый; 2) = орошенный, влажный. 
Вовоіив, родовое имя; особл. замѣч.: а) 

8ех1ив К., родомъ изъ Амеріи (Ате- 
гіппв), обвиненный въ отцеубійствѣ 
н защищенный Цицерономъ; Ь) (^аіп- 
ііів К. баііив, знаменитый актеръ, 
другъ Цицерона; с) Ковсіав ОіЪо, на¬ 
родный трибунъ, виновникъ закона 
(тех Коасіа іЬеаігаІія), по к ому со¬ 
словію всадниковъ даны были въ 
театрѣ отдѣльныя почетныя мѣста. 
Отт. Вовоі&пив и Вовоіив, аф. 

Вовеа, ае, /. страна въ землѣ сабин¬ 
ской, близъ г. Реате; отт. Вовеив, 
Вовѳ&пив, аф. 

говеішп, і, п. [гова] мѣсто, усаженное 
розовыми кустами, розовый садъ, 

говѳив, аф. [гоз&] 1) розовый, изъ 
розъ; 2) ігор. розоваго цвѣта, розо¬ 
вый, румяный, ов, ІаЪеІІа. 

гов-т&гіпив, см. гов, 2. 
го&іг&іив, аф. [говігит] 1) имѣющій 
птичій клювъ; съ крюковатьигь кон¬ 
чикомъ; 2) патів говігаіа, корабль съ 
носомъ, см. говігит, 2; отт. соіопша 
гоаігаіа, колонна на площади въ Ри¬ 
мѣ, украшенная корабельными носа¬ 
ми, въ память морской побѣды Дуи- 
лія; согопа говігаіа = с. паѵаіів, вѣ¬ 
нецъ за морской подвигъ, 

говігит, і, п. 1) клювъ птичій или ры¬ 
ло, морда, г. аѵіпт, с&пів; 2) носъ ко¬ 
рабельный; отт. говіга, отт, ». = 
каѳедра (на площади въ Римѣ, укра¬ 
шенная носами кораблей, отнятыхъ 
у побѣжденныхъ антіянъ); іп гояігі* 
или рго гозігів, на каѳедрѣ, 

гоіа, ае, /. 1) колесо; роёі. (рагв рго 
Шо) колесница; ігор. непостоянство; 
іогіипае гоіа, превратность счастія; 
2) колесо для пытки, іп гоіат авсеп- 
беге; Ь) гончарный кругъ, гончарн. 
станокъ; с) кругъ, окружность, 

гоіо, 1. [гоіа] 1) вертѣть, кружить, аіі- 
цпіб; 2) роёі. (рѣдко) іпігапв. вер¬ 
тѣться, кружиться, в&ха гоіапііа. 

гоійіа, ае, /. [бетіп. отъ гоіа] ко¬ 
лес цо. 

гоіипсіѳ, адл. [гоіипбив] кругло; Ігор. 
плавно, хорошо, краснорѣчиво, 

гоішкіо, 1. [гоіппбоя] дѣлать круг¬ 
лымъ, округлять. 

гоіопйив, оф. [гоіо] 1) круглый, пшв- 
бпв, віеііатт атЪііпв; 2) ігор. округ¬ 
ленный, стройный, плавный, огайо, 
ѵегЬогит сопвітсііо; роёі. огѳ гоіия- 
бо Іоциі. 

Вох&пѳ, ев, /. супруга Александра Ма¬ 
кедонскаго. 

гиЪе-ІйсІо, ГЗсі, іасіит, 8. дѣлать 
краснымъ, покрывать красною крас¬ 
кою. 

гиЪео» иі, = 2. [тЬег] быть краснымъ, 
особл. горѣть отъ стыда. 

гиЬѳг, Ьга, Ъгиш, аф*. красный. 
гиЬѳвоо, Ъиі, —8. [гиЬег] дѣлаться 
краснымъ, краснѣть. 

гиЪеіит, п. [гиЪив] ежевнковый ку¬ 
старникъ; мѣсто обросшее ежевжко- 
выиъ кустарникомъ. 

гиЪѳив, аф. [гаЬив] отъ ежевякі, 
ежевичный, ѵіг^а. 

КаЬІ, отт, т. городъ въ Апуліи. 
ВцЬіоо, опія, т. рѣчка — до Августа 
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граница между Италіею и Цисаль- 
піЙсною Галліею. 

гиЬіоипсІив, оф. [гиЬео] красный, 
ярко-красный. 

гпЫЛив, оф. [гиЪео] темнокрасный. 
гиЫв-, см. гоЪія-. 
гиЪог, бгіз, т. [гиЪео] 1) краснота, 

красный цвѣтъ, особл. краска на ли¬ 
цѣ отъ стыда, гаЬог вішивдз езі еі, 
онъ покраснѣлъ; аЯеггв аіісиі гиЬо- 
геш, привести кого въ краску; 2) 
ігор. стыдъ, гпЬогі еві тШі, я сты¬ 
жусь. 

гиЪгіоа, ае,/. [гиЪег] 1) красная зем¬ 
ля, красная краска; 2) оглавленіе за¬ 
кона (писанное красною краскою). 

гаЪпв, і, я». 1) ежевичный кустъ; 2) 
ежевика. 

гиоіо, 1. и гиоіог, 1. Дерой. 1) іпігапв. 
рыгать; 2) Ргапеіі. изрыгать, извер¬ 
гать. 

гиоіив, ив, я», [гисіо] рыганіе, отрыж¬ 
ка. 

гшіедв, 1І8, т. канатъ, 
гшіѳга, см. гисіин. 
Вшіі&е, алии, /. городъ въ Калабрія, 
мѣсто рожденія поэта Эннія; отт. 
ВисШти, аф. и виЪеі. -біпі, бгшп, 
т. жители этого г. 

гшІіагіия, іі, т. [гибів, 5] выслужив¬ 
шій свои лѣта, уволенный гладіаторъ. 

гшШпепйит, і, п. [гибів] первый 
опытъ, начало, проба. 

Вшііпив, см, Ваді&в. 
1* гисіів, е, оф. 1) невыдѣланный, не¬ 

обдѣланный, необработанный, Іапа, 
а#ег, ѵох; 2) ігор. необразованный 
или (чаще) несвѣдущій, неопытный, 
неискусный, геі аіісфиз, въ чемъ: 
гшіів Ьеііі, Шегагип^ иногда г. іп ге 
аіщиа, рѣдко г. аб аіщиіб. 

2. гайііц іа, /. тонкая палка, особл, а) 
родъ рапнры для упражненія въ Фех¬ 
тованіи; Ь) знакъ отличія уволеннаго 
гладіатора, отт, гибів, $гор=отстав- 
ка: ассірегѳ гибеш, гибе бопаіиз. 

гийо, <11 ѵі, бііит, 8. мычать, ревѣть, 
пкіин, бгіз, п, обломки камней, ще¬ 

бень, бутъ; ріиг. гибѳга, развалины. 
ВиАг&ѳ, Ігит, /. городъ въ Кампаніи, 
гиійіив, оф. [Детіп. отъ гиГив] 1) крас¬ 

новатый; 2) виЬяі. гаГаІі, бгат, т. 
назывались тѣ ІгіЪипі тііііиш, к-ыхъ 
избиралъ самъ полководецъ въ лаге¬ 
рѣ; избираемые же народомъ въ Ри¬ 
мѣ на конидіяхъ (двѣ трети всего 
числа) назывались сотіііаіі. 
тГав, аф.’ 1) свѣтло-красный; крас¬ 

ный; 2) рыжій. 
ги&&, ае,/. морщина, ігор. а) старость, 
поп ги$ае аисіогііаівт аггіреге ров- 
адпі; Ь) печаль, Ьос ІгаЬіІ ги&ат, это 

печалитъ, огорчаетъ; с) мрачный 
видъ, рораіпт гидів вирегсіі^ие бе- 
серіі. 

ггі^іо, 4. рыкать, ревѣть, 
гивііии, ов, т. [ги^іо] рыканіе, ревъ, 
гивбвив, оф. [гона] морщинистый, 
гшпа, ае, /. [гио] 1) паденіе, обруше¬ 
ніе, баге или Іасеге, ігаЬеге г шпат, 
рушиться, обрушиваться; роёі. г. сое- 
1і, ливень, гроза; Ъ) роёі. нападеніе, 
іаіі^аге пиша; гпіпаш баге, бросить¬ 
ся, кинуться (на кого); 2) разореніе, 
гибель, погибель, пораженіе, несча¬ 
стіе, г. гегшп поаігагпт; г. С&ппеп- 
аів; г. геіриЫісае; гоіпат босеге, іга¬ 
Ьеге, навлечь погибель; 8) особл. ріиг. 
развалины, гоіпаа ігапвсепбеге; гиі- 
пае іетріогит. 

гиіповив, оф. [гоіпа] 1) ветхій, близ¬ 
кій къ обрушенію, аебез; 2) роёі. 
обрушившійся, развалившійся, бопшз. 

гшпа, ае, /. и гшпѳп, Іпіз, п. грудь, 
сосцы. 

гшпех, ісіз, /. щавель. 
Ншшаа, ае,/. [гота] богння-покро- 

вительнвца кормящихъ грудью; отт. 
Вшпіпаіів и (роёі.) Кипйпа йсия или 
агЬог, смоковница Ромула н Рема, 

гшпіпаііо, опів,/, [готіпо] отрыганіе 
жвачки; ігор. повтореніе, новое об¬ 
думываніе, размышленіе, г. ^ио1і- 
біапа. 

гшпІпо, 1. и гшпіпог, 1. Дероп. [гита] 
пережевывать, отрыгать жвачку, 

гшпог, бгів, т. 1) говоръ, молва, слухъ, 
аііссциз геі, о ченъ; ѵагіі гитогев; 
ргіто гитогѳ, при первомъ слухѣ; 
гитогет біввіраге (бійегге, враг^еге, 
вегеге) распустить слухъ; гитогѳ аб- 
тегво евве и гитогѳ таіо Йа^гагѳ, 
пользоваться дурною славою; Ь) г. 
аесипбиа и (абзоі) гитог, одобреніе 
народа, общее одобреніе, г. еі ріаи- 
зпв рориіагіз; рІеЬів гитогет айесіа- 
ѵіі; гитоге зѳсипбо аіциіб ассірегѳ; 
2) роёі. шумъ, особл. вѣтра, отт. ги¬ 
тоге весипбо (Ѵігдй.) при попутномъ 
вѣтрѣ. 

гшпро, гбрі, гирішп, 8. 1) ломать, раз¬ 
ламывать или раврывать, г. саіепаз, 
тіпсиіа сагсегів, сіаивіга, ропіет; г. 
аііциіб аЬ аіциа ге, оторвать что отъ 
чего-л.; ігор. тевзев гирегипі Ьоггеа 
(ЬуретЬЫісе = переполнили); раез. 
гптрі, лопнуть, особл. лопн. съ доса¬ 
ды или надорваться отъ смѣха; Ъ) 
разсѣкать, г. аіщиіб #1абіо; г. йшет, 
соііит весигі; с) прорывать, силою 
вскрывать, открывать, г. Гопіет; г. 
абііит, ѵіат, пробить, проложить —; 
отт. г. ѵосет, произнести слово, за¬ 
говорить; г. ветііит, застонать; ф г. 
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ее и рам. гитрі, пробиваться, проры¬ 
ваться; іпіег пиЪіІа ее гптрппі габіі 
(лучи); атпев гитрипіиг ГопІіЪив; 2) 
ігор. нарушать, Мѳт, ^ая депііит; Ь) 
прерывать, прекращать, вотпіш, ві- 
Іепііит, тогав; с) уничтожать, Іевіа- 
тепіпт. 

гитииойіоя, і, т. [Детіп. отъ гшпог] 
говоръ, болтовня. 

пша, ае, /. родъ оружія — копье или 
дротнкъ (?), 

гио, иі, йіиш, 8. ірагіср. гиііигив) 1) 
рушиться, обрушиваться, валиться, 
ниспадать, шитва гиіі, іесіа гвеЬапЦ 
ішЬег гиіі, дождь льетъ; роёі. о сра¬ 
жающихся: падать, гиеЬапІ ѵісіогев 
тісііцив; Ь) ігор. разрушаться, поги¬ 
бать, гевриЫіса гиіі; гиеге Ша пои 
роввипі; 2) стремиться, спѣшить, бѣ¬ 
жать, іи^іепіев гиипі іп савіга; г. аб 
рогіав; г. рогіів, — нзъ воротъ; роёі. 
80І гиіі, с. заходитъ; под гиіі, н. на¬ 
ступаетъ; ігор. г» а<1 іоіегііит или іп 
ехіііит, стремиться къ погибели; г. 
іп сгибеіііаіет, впасть въ жестокость, 
сдѣлаться жестокимъ; Ь) ігор. слиш¬ 
комъ спѣшить, говорить или посту¬ 
пать опрометчиво, необдуманно, гие¬ 
ге іп бісепбо; диит ^аоіі<ііѳ гиегеЦ 
етріогет раіііиг гиеге; 8) ігапНі. ру¬ 
шить, валить, повергать на землю, 
разрушать, г. ситиіоа агепае; ітта- 
пеш тоіет ѵоІѵипЦве гиипЦие; Ъ) 
валить, умчать, увлекать, г. сіпегеш, 
асегтов; г. пиЪет ай сосішп; патіа 
гиіі аритат ваіів аеге. 

гирев, ів,/. [гитро] скала, утбсъ, игЬв 
ішровііа гиріЬпв; гиреш типіге (рап- 
беге), проложить дорогу черевъ ска¬ 
лу; роёі. саѵае гирев, пещеры. 

Ниріііив, родовое имя» 
гиріог, бгів, т. [гитро] разрушитель; 

ігор. нарушитель, расів. 
гигіооіа, ае, оф. [гив соіо] обработы- 

вающій землю иди въ деревнѣ живу¬ 
щій, деревенскій, сельскій; отт. 8иЬ8І. 
гпгісоіа, ае, т. земледѣлецъ, поселя¬ 
нинъ. 

гигі^ёпа» ае, т. [гиа-здао] въ дере¬ 
внѣ родившійся, крестьянинъ, посе¬ 
лянинъ. 

гигвив, и -вит, аДѵ. [геѵогяиа-геѵегіо] 
1) назадъ, обратно, г. ее гесіреге; г. 
ІгаЬеге; 2) ігор. опять, снова, г. аіі- 
4иіб &сеге; Ь) съ другой стороны, 
обратно, наоборотъ, иі Шае_юс 
Ьаѳ гигвив еіс.; іа ваіиіаі: ааіиіа Ьипс 
гигвив теів тегЪів. 

гив, гйгів, п. деревня, имѣніе; асе. 
гав, въ деревню; гип, въ деревнѣ; 
гиге, нзъ деревни; 2) поле, п&шня, г. 
соіеге, обработывать п. 

Вивоіпо, бпів, /. городъ въ южн. ча¬ 
сти Галліи. 

гивоиш, і, п мышій тернъ, иглица. 
Нивеіі&ѳ, а гит, /. городъ въ Этруріи; 

отт. Виеѳііашш, аф. иВовѳІІапі, 
жители г. Р. 

гивііоапив, [гоаіісив] деревенскій, 
сельскій, ѵіЫц Ьото г., земледѣлецъ, 
поселянинъ. 

гивііоаііо, бпів,/. [гивіісог] жизнь въ 
деревнѣ, сельская жизнь. 

гивІІоѳ, аЛѵ. [гивіісив] ио-деревенскж. 
гивііоііав, Иів, /. [гивіісив] 1) сельская 

простота, простодушіе, застѣнчивость; 
2) (чаще) неловкость, неповоротли¬ 
вость, неуклюжость, грубость. 

ТОвііоог, 1. Дероп. [гивіісив] жить въ 
деревнѣ. 

гивйойіия, асу. Детіп. отъ гивіісиа. 
гивііоия, сиЦ. [гив] 1) деревенскій, 

сельскій, ѵііа, шітеп; отт. ЫЬгі. гпа- 
іісив, і, т. и -са, ае, / крестьянинъ, 
-явка; 2) ігор. неловкій, неуклюжій, 
грубый, Ьото, бісіа. 

гоЧа, ае, /. рута, горькая трава; ігор. 
горечь, непріятность. 

гиЧ&ЪйІшп, і, п. [гио] кочерга. 
ВиіепІ, бгиш, т. народъ въ вападн. 
Галліи. 

ВиШіив, родовое имя. 
гиШо, I. [гиіііив] 1) іпігап*. быть 
красноватымъ, желтокраснъогь, зла¬ 
товиднымъ; 2) ітаппі. дѣлать красно¬ 
ватымъ, желтокраснымъ. 

гпШия, асу. красноватый, желто крас¬ 
ный, золотожелтый. 

гиЧгит, і, п. заступъ, лопата, 
гиійіа, ае,/. Детіп. отъ гиіа. 
ВиЧйІі, бгиш, т. народъ въ Лаціумѣ; 

отт. Виійіив, асу. (роёі.) рутульскій. 

з 
8, какъ сокращеніе = Вехіив, предъ- 8. Р. ф. К.=вепаіия рориіожіие Воша- 
нмя; 8. С. = вепаіив сопвиіішп; пив; 8р. = 8ригіив, предъ имя. 
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8аЬа, ае, /. городъ въ Аравія; отт. 
ваЬаеиВу аф. (роіі.) = аравійскій; 
выЬзі. ѲаЬаѳі, 5гшп, т. жвтедл это¬ 
го г. 

8аЬаіе, ев, /. городъ въ Этрурія; опт. 
ЗаЬ&Ііпив, аф. 

в&Ь&ніин, іі, т. прозвище Діокяса ш 
Вакха; опт. ваЬаяіа, бгот, п. правд- 
яество въ честь В. 

8аЬЬ4иц бгшн, п. день отдохновенія у 
евреевъ, отт. = праздникъ. 

8аЬеШ, бпнп, т. древнее названіе са¬ 
бин девъ (ЗаЬіді); ВаЪеШоив и 8а- 
Ъѳііав, аф. = сабинскій. 

1» ВаЪіпі, бгшв, т. 1) одно явь древ¬ 
нѣйшихъ пхемевъ Италія, сосѣди ха- 
танцевъ; отт. в&Ьіпив, аф. сабин¬ 
скій и шиЬві. ВаЪіпшп, і, п. (вс. ѵі- 
хшш) сабинское вино; 2) = 8енхя са- 
бянпевъ, ід ЗаЪіпів, ех 8аЬіпіа. 

2. ВаЪІпаз, т. Фамильное имя. 
8аЪія, ів, т. рѣка въ сѣверн. Галліи, 
нын. ЗатЬгѳ. 

ваЪйІит, і, и. крупный песокъ. 
в&Ъогга, ае,/. песокъ особл. балластъ. 
Васае, агат, т. (вінд. 8&сев, ае) кочую¬ 
щій народъ въ сѣверн. части Персид¬ 
скаго царства. 

ваоойіца, і, т. йетт. отъ засел». 
вносив, і, т. мѣшокъ. 
васеіішп, і, п. [йстіп. отъ васгит] не¬ 

большое святяхшце, храмикъ, часов¬ 
ня. 

ваоег, сга, егшп, аф. 1) посвященный 
(божеству), священный, святой, дает- 
со» »асга «Готі, аейеа васга; 2) посвя¬ 
щенный подземнымъ богамъ; отт. 
= а) проклятый, особл. въ законахъ; 
». евіо; в. віі; Ъ) гнусный, скверный, 
». іашев апгі; 8) виЬві. васгит, і, и. 
святяхяще, священная вещь, святы¬ 
ня, ». Міпегѵае; васга ех аебіЪиа егі- 
риіі; Ь) жертва, жертвоприношеніе, 
». ассешіеге; ». Пасете, приносить 
жертву; с) священнодѣйствіе, обрядъ, 
церемонія, васга рпЫіса еі ргітаіа, 8. 
сотпшпіа, Сгаесо васго; $)роІІ. (рЫг.) 
таинства, мистеріи. 

васегйов, біів, т. и /. [васег] жрецъ, 
жрица. 

васеггіоіаіів, е, аф. жреческій. 
ааоегйоШип, іі, п. жречество, званіе, 

достоинство жреца. 
деог&тепішп, і, п. [васго] собств. то, 

что посвящаетъ — обязываетъ: 1) 
въ яз. военн. присяга на вѣрность, 
присяга знамени, аіщает тіііііае ва- 
сгатепіо оЫі^аге (го^аге, асУ^еге) 
привести кого къ присягѣ, взять съ 
кого пр.; (Іісеге васгашепішп (васга- 
шепіе) дать присягу; 2) въ яз. юридич. 
залогъ, к-ый вносятъ въ судъ тяжу¬ 

щіеся и к ый не возвращается про¬ 
игравшему свое дѣло, отт. = искъ, 
тяжба, васгатепіа ііуивіа; в. шешп 
Іояіит ;шііса*иг; Ъ) — закладъ, аасга- 
тепіо сопіешіеге, биться объ закладъ, 
держать пари. 

васгагішп, іі, п. [васег] святилище, 
храмъ, особл. мѣсто для храненія свя¬ 
щенныхъ вещей, 

васгаіив, см. ваогб. 
ваегіооіа, ае, т. [васгит-соіо] прино¬ 

сящій жертву, жрецъ. 
ваогіІѳг, бга, ёгшп, аф [васгат-іего] 

свящевноиосный, носящій святыню, 
ваогійоаііо, бпів, /. [васгШсо] жертво¬ 
приношеніе. 

ваогШоішп, іі, п. [васгит-Гасіо] жер¬ 
тва, жертвоприношеніе. 

васгШсо, 1. [васгат-Іасіо] приносить 
жертву, жертвовать. 

ваопИоШив, і, т [Детіп. отъ васгШ- 
сия] приносящій жертву; тех 8., см. 
гех. 

ваогШоив, аф. [аасгшп-іасіо] 1) при¬ 
носящій жертву; гех в., см. гех; 2) 
жертвенный, гііаа; <ііев 8., день жер¬ 
твоприношенія. 

ваогііёвішп, іі, п. [васгиш-іе^о] 1) свя¬ 
тотатство ; 2) оскверненіе, поруганіе 
святыни. 

ваогііёвив, аф. [8асгиш-1е&о] 1) свято¬ 
татственный; виЬгЬ. — па, і, святота¬ 
тецъ; 2) безбожный, нечестивый, 

васго, 1. 1) святить, освящать, адгапц 
опт. = объявить неприкосновен¬ 
нымъ, ненарушимымъ, в. Гоебпв; ва- 
сгаіив = аф. священный, ненаруши¬ 
мый, святой, іетрішп; 2) посвящать 
(божеству), агат *Гоѵі; Ъгор. посвя¬ 
щать, назначать, Ьооогеш аііеоі; 2) 
посвятить подземнымъ богамъ, об¬ 
речь на погибель, предать проклятію, 
в. сариі аііефиа; 8) дѣлать безсмерт¬ 
нымъ, увѣковѣчивать, е^иепііа Са- 
іопів васгаіа вегіріів ошаіа ^епегів; в. 
аі^иет ЬевЬіо ріесіго (= сагтіпе). 

ваого-вапсіиѳ, аф. священный, не¬ 
прикосновенный, ненарушимый, 

в&огшп, і, п. см. васег, 8. 
ваѳсіит, і, *. = весиішп. 
ваѳоиіагів, см. веоиіагів. 
ваѳеоіиш, і, и. = весиіит. 
ваерѳ и ваерѳ-питѳго, адю. часто, 
ваереѳ, см. вѳрѳв. 
ваѳрітѳпішп, см. ѳѳрітепіит. 
ваеріо, 4. см. веріо. 
ваѳі-, см. вѳ(-. 
ваѳѵѳ, абѵ. [в&еѵив] свирѣпо, жесто¬ 
ко. 

ваѳѵіо, 4. свирѣпствовать, 
ваетіііа, ае,/. [ваеѵив] 1) свирѣпость; 

2) дикость, жестокость. 
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ваѳтив, оф. 1) свирѣпый; 2) страш¬ 
ный, ужасный, жестокій. 

8&&&Э /• «*• ездив, 
ваваоііав, аіів, /. [ва$ах] 1) чуткость, 

тонкое чутье; 2) ігор. остроуміе, про¬ 
ницательность, прозорливость, 

в&ваоііѳг, адя. [ва^ах] чутко; Ргор. 
проницательно, тонко, точно. 

8&в&гів, іа, или вапв&Иов, іі, т. рѣка 
во Фригія и Виѳинія, отт. 8&&агі- 
Іів, оф./ет. д. 

вадойав, аф. [вадит] одѣтый въ сагу, 
въ солдатскій плащъ, 

в&з&х, ѣсів, оф. .1) чуткій, имѣющій 
тонкое чутье, сапів; 2) ігор. проница¬ 
тельный, прозорливый, тонкій, тепе, 
іп^епішп; в&дох аб а1І4аі<1 или іп ге 
аіциа и (роН.) геі аІІсіуив, въ ченъ- 
л., касательно чего-л. 

в&Віпа, ае, /. 1) кормъ, пища, особл. 
въ избыткѣ, іегагит, ^ІаШаіогіа; 2) 
(у>л<Ьсо) тучность, согрогів; 8) аЬвіг. 
кормленіе, откармливаніе, апвепіт. 

ва&шо, 1. откармливать, жирнымъ дѣ¬ 
лать, насыщать, 

в&зіо, 4. чуять. 
аа&ІШц ае, /. стрѣла. 
ва&іН&гіав, іі, т. [аа^іиа] стрѣлокъ, 

стрѣлецъ. 
вавіШГѳг, 6га, бгиш, /. [ва^іііа^его] 

стрѣлоносный. 
вавІШ-рбІѳпв, ііа, Стрѣлецъ (созвѣз¬ 

діе). 
в&&Шо, Ь [ва^іііа] пускать стрѣлы, 
вавтіпа, пат, п. священная трава 

(пучечекъ который имѣлъ при себѣ 
Фепіалъ въ торжественн. случаяхъ, 
въ знакъ неприкосновенности его 
особы). 

ва&йішп, і, йетіп. отъ вадит. 
вадшп, і, п. сага, военный плащъ; вп- 
теге ва#а или іге а<1 ва#а=готовить- 
ся къ войнѣ, веяться за оружіе; евае 
іп аадів, быть вооруженнымъ. 

8&8ішіит, I, ». и -іив, і, /. городъ въ 
восточн. части Испаніи, при Среди¬ 
земномъ морѣ; отт. в&випШшв, 
оф. и виЬві. -ііпі, огпт, т. жители 
г. С. 

8&8ив» вф- предсказывающій, проро¬ 
ческій; отт. виЪві. ва#а, ае, /. вѣ¬ 
щунья, предсказательница. 

8аів, ів, /. городъ въ нижнемъ Егип¬ 
тѣ; отт. 8&ііае, агат, т. жители 
этого г. 

ваі, &ІІ8, т. 1) соль; Ъ) роМ. морская во¬ 
да, море; 2) ігор. остроуміе, острота, 
забавныя выходки, юморъ, Іеров еі 
з.; огЪапі ваіев; ваі пі^ег, горькая на¬ 
смѣшка; Ь) вкусъ, тонкость, изящ¬ 
ность, іесішп ЬаЪеі ріив ваіів ^пат 
витріпв (нежели роскоши). 

8&1&о1а, ае, /. богиня моря а» ТеіЬув, 
супруга Океана. 

ваіѣоо, бпів, т. (слово греч.) хвастунъ. 
ВаІАтів, ІоІ8, /. (ассив. дгаес. -іпа) 1) 
островъ и городъ въ Сароническомъ 
заливѣ, противъ Аттики; 2) городъ 
на о-вѣ Кипрѣ. Отт. ваіатіпіпв» 
оф. * виЬві. тідіі, б пип, т. жите¬ 
ли С. 

8а1&ріа, ае, /. городъ въ Апуліи; отт. 
в&Іаріпі и -ріііпі, 5гаш, т. жители 
этого г. 

ваі&гіов, аф. [ваі] соляной; ашзопа я. 
количество добытой ооли, доходъ отъ 
соли; отт. а) ваІЗгіит, іі, п. порція 
соли солдатамъ и вообще должност¬ 
нымъ лицамъ, отт. = содержаніе, 
жалованье; Ъ) ваіагіа, ае,/. = ѵіа ва- 
Іагіа, дорога, ведущая отъ соляной 
копи въ землю сабинскую, 

ваіах, йсів, аф. 1) похотливый; 2) воз¬ 
буждающій похоть. 

ваІеЬга, ае, /. [ваііо] (обыкн. ріиг.) буго¬ 
рокъ, кочка, неровное мѣсто, тіае; 
ігор. а) трудность, затрудненіе, іп 
іаніав заіеѣгав іпсібіі: Ъ) шерохова¬ 
тость, неровность, огаііо віпе ваІеЪгів, 
плавная рѣчь. 

ваІоЬгоѳив, оф. [ваІеЬга] бугрнстыі, 
шероховатый, неровный. 

8а1ѳпШіі, бгиш, т. племя въ К&лабрін, 
отт. -ііпив, аф. 

Ваіѳгаиш, і, п. городъ въ Кампанія, 
нын. 8а1егпо. 

в&Нагів, см. Ваііѣ 
ваІІаіия, ив, т. [8аШ] должность, до¬ 

стоинство жреца с алія, 
ваііойшп, і, п. [ел. ааііееіош отъ ваііх] 
мѣсто, засаженное нваии, ивнякъ. 

ва1і&хш8, и -#аецв, аф. [ваііх] ивовый. 
8аШ, бпш, т. [ваііо] саліи, коллегія 

двѣнадцати жрецовъ Марса, к-ые 
ежегодно, въ Мартѣ мѣсяцѣ, воору¬ 
женные щитами (аасіііа) совершали 
съ пляскою н пѣніемъ торжествен¬ 
ное шествіе по городу. Отт. 8а1іа- 
гів, с, оф. ігор. — торжественный, 
пышный, блестящій, 

ваііп&ѳ, Ігит, /. [ваііпов] 1) соляныя 
копи, особл. находящіяся близъ Ос¬ 
тія; Ь) мѣсто въ Римѣ, гдѣ находи¬ 
лись соляные амбары; 2) ігор. остро¬ 
ты, шутки. 

ваііхшв, аф. [ваі] соляной; отт. виЬві. 
ваііпит, і, п. солонка, 

ваііо, Іиі или Ііі, (Ііпт), 4. прыгать, 
скакать, бе того, варег ѵаііат; оог 
ваііі, сердце бьется, ѵепае заііопі, 
жвлы дрожатъ; отт. виЪві. ваііепіез, 
іиш,/. (вс. а^аае) Фонтаны, 

ваііипоа» ае, /. дикій нардъ (растеніе), 
ваііта, ае,/. слюна. 
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ваііх, ісІ8, /. ива. 
В&ііепі-, см. 8&1епі-. 
8аПивііив, родовое имя; Садиа 8. Сгія- 
риа, историкъ, современвикъ Цице¬ 
рона и Цезаря; отт. Ваііивііапив, 
аф. 

Ваітйсів, ібіа, /. 1) источникъ въ Ка¬ 
рій, имѣвшій свойство изнѣживать 
купавшихся въ немъ; Ъ) вимФа этого 
источника; 2) ігор. изнѣженный, нѣ- 
женка1 

ваіто, опіа, т. лосось. 
8а1топ6йв, еі, т. сынъ Эола, брагъ 
СнзиФа; онъ былъ убитъ Юпитеромъ 
ва сдѣланное имъ подражаніе грому 
и присвоеніе себѣ божескихъ поче¬ 
стей. 

8&ІОП&, ае или -пае, йгшп, /. городъ 
въ Далматін. 

ваіра, ае,/. родъ морской рыбы. 
8а1ріпі = В&І&ріпі, см. Ваіаріа. 
ваівашепіагшв, іі, т. [ваіаатепіит] 

продавецъ соленой рыбы, 
ваіватехгіит, і, п. [іаіаиа] рыбный 

разсолъ. 
ваіве, шіѵ. [ваіаиа] солено; ігор. остро, 

остроумно. 
ваівііійсіо, іпія,/. [ваіаиа] солёность, 
ваіаив, асЦ. 1) солёный, щпщроіі. ѵаба 

ваіва = таге; тоіа (Гагга) а., см. тоіа; 
Ь) острый, ѣдкій, гиЬі^о; 2) ігор. ост¬ 
рый, остроумный или забавный, ве¬ 
селый, Ьото, пе$оііит. 

ваііайо, бпів,/, и -аіия, ив, т. [ваііо] 
танцованіе, пляска. 

ѲАІШюг, бгів, т. и -аігіх, Ісів, /. [ааііо] 
танцовщикъ, -щица. 

ваЦаібгіиа, оф. [ваііаіог] танцоваль¬ 
ный, ПЛЯСОВЫ й. 

ваііаігіх и ваііаіив, см. ваііаіог» ваі- 
іаііо. 

ваііѳш, аДѵ. по крайней мѣрѣ; поп а. 
= даже не. 

ваіііт, а<іѵ. въ нѣкот. рукоп. вы. ааі- 
іет. 

ваііііо, 1. = ааііо. 
ваііо, 1. [ваііо] 1) танцовать, плясать; 
Ргор. всгіріог ааііаі = выражается 
отрывисто; у древнихъ римл. танцы 
сопровождались сильными тѣлодви¬ 
женіями и пантомимою, оттого тан¬ 
цовать вообще считали неприлич¬ 
нымъ: пето ааііаі аоЬгіив; 2) ігапзіі. 
тѣлодвиженіями, пантомимою выра¬ 
жать, представлять, 8. Сусіора. 

ваШхбвив, аф. [ваііив, 2] гористый м 
лѣсистый. 

ѣ ваііив, ив, т. [ааііо] скачокъ, пры¬ 
жокъ; ваііит баге, скакнуть, пры¬ 
гнуть. 

2. ваііив, иа, т. гористая и лѣсистая 
полоса земли, удобная н для выгона 

скота, отт. = а) горы, Ругепаеиа или 
Ругепаеі в.; вііѵае еі ваііив; ТЬегто- 
руіагит в. = ущеліе, узкій проходъ 
Ѳ.; Ъ) выгонъ, паства, пастбище, іп 
ааІііЬиа разсеге; бе ааііи а^р^ие бе- 
уісііиг. 

ваійЬѳг, Ьгіа, Ьгѳ или ва1йЪгі8, е, оф. 
[ааіив] 1) здоровый — для здоровья 
хорошій, полезный, іоспа, воішта, 
ѵісіиа; Ъ) ігор. полезный, спаситель¬ 
ный, сопяіііит, аепіеиііа; 2) (рѣдко) 
здоровый, крѣпкій, согриа; Ргор. здо¬ 
ровый, хорошій, 4и^иіб еаі ваіѳит 
аиі ааІиЪге іп огаііопе. 

ваІиЬгііав, 5іів, /. [ваІиЪег] 1) здоро- 
вость, благотворное вліяніе на здо¬ 
ровье, Іосі, соеІі; 2) здоровье, согро- 
гів. 

ваІиЪгііѳг, адя. [ваІиЪег] здорово; Ргор. 
П0Л68Н0, выгодно. 

ваішп, і, п. 1) море, особл. открытое 
море, сіаввіа віаі іп в.; 2) волненіе мо¬ 
ря, качка, ааіо паиаеЦие соп&сіі. 

ваіиѳ, йііа,/. 1) здоровье, тебісіпй аіі- 
Чиет аб ваіиіет гебисеге, вылечить 
кого; Ь) « желаніе здоровья — при¬ 
вѣтствіе, поклонъ: пипсіаге, бісеге, 
баге аіісиі ааіиіет, привѣтствовать 
кого, кланяться кому; ааіиіет геббе- 
ге, отвѣчать на привѣтствіе; ааіиіет 
біееге геі аіісиі, ігор. = отказаться 
отъ чего-л.; 2) благо, благоденствіе, 
благосостояніе, иіііііаіі ааіиіідие аег- 
ѵігѳ; а. бошеаііса, соттипіа; 8) спа¬ 
сеніе, ?и&& ааіиіет реіеге, спасаться 
бѣгствомъ; віпе аре ваіиіів; беарегаге 
ааіиіет или бе ваіиіе; іегге аіісиі аа¬ 
іиіет, спасать кого, 

ваіиі&гів, е, оф. [ваіиа] здоровый, спа¬ 
сительный, полезный; іііега 8. = А. 
(т. е. аЬаоІѵо: ва дощечкахъ, иа к-ыхъ 
писали свои приговоры судья, орроз. 
іііега ігівііа = С. т. е. сопбетпо). 

ваіиіагііѳг, айѵ. [ааіиіагіа] = ааІиЬгі- 
іег._ 

ваІиШіо, 5ша, /. [ваіиіо] 1) прнвѣт- 
ствованіе, привѣтствіе, поклонъ; 2) 
прислуживаніе, посѣщеніе для засви¬ 
дѣтельствованія (кому) почтенія, хож¬ 
деніе на поклонъ, съ визитомъ; баге 
ае ааіиіаііопі атісогиш, принимать 
явившихся съ визитомъ, 

ваіиіаіог, огіа, т. [ваіиіо] 1) привѣт¬ 
ствующій, кланяющійся; 2) являю¬ 
щійся (къ кому) на поклонъ, съ ви¬ 
зитомъ, прислужникъ. 

ваІиШег, ёга, бгши, аф. [ааіив-Гего] 
приносящій здравіе, спасеніе, спаси¬ 
тельный. 

ваійіо, 1. [ваіиа] собств. желать (кому) 
здоровья, отт. 1) привѣтствовать, 
кланяться, аіщиет; а. беов, покло- 
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няться, молиться б.; Ъ) съ двумя ви¬ 
нит. п. привѣтствовать, называть, 
провозглашать: а. аіциет ге#ет, <1о- 
тіпит, ітрег&іогет; 2) (о друзьяхъ м 
кліентахъ знатныхъ лидъ) свидѣтель¬ 
ствовать кому почтеніе, являться къ 
кону НА поклонъ, съ ВИЗИТОМЪ, 8. аіі- 
диет; теші ааіаіапсіі сааза; а#тіпа 
ваіиіапііит. 

ваітѳ, 1) айю [ваіѵив] здорово; в. а^о, 
я здоровъ; 2) ітрегаХ. см. ваітео. 

ваітѳо,-2. [в&іѵив] быть здоро¬ 
вымъ, здравствовать; ваіте «лм ^Ъео 
іе заіѵеге, здравствуй, здорово, рѣдко 
— будь здоровъ, прощай; въ письмахъ 
/иі. ва1?еЬі8 а Сісегопе тео, привѣт¬ 
ствіе тебѣ отъ моего Д.; в. Дешп 
привѣтствовать, хвалить —. 

ваіѵия, оф. цѣлый, сохранный, невре¬ 
димый, ерівіоіа, віртит, сіѵев; те ваі- 
ѵо. пока я жнвъ; ваіѵа 1е#е, ваіѵо 
оШсіо, безъ нарушенія закона, обя¬ 
занности; ваііп’ ааіѵае (вс. гее вопі) 
все ли благополучно? 

В&таеі, о гит, т. см. вата, 
8атагіа, ае, /. область Палестины; 
Ватагііае, Егиго, т. самаритяне. 

ЗатагоЪгіта, ае, /. городъ въ Галлія, 
нын Атіевв 

ватЬйоец ае, /. струнный инстру¬ 
ментъ, родъ арфы. 

ватЬиоівѣгіа, ае, /. арфистка, см. в&т- 
Ьиса. 

ватЪйоив, і, /. самбукъ, бузина. 
8ате, ев,/. 1) древнее названіе остро- 

, ва Кефалоніи; 2) городъ на этомъ 
о-вѣ; отт. ВатаѳІ, б гит, т. жите¬ 
ли С. 

Ватіив, аф. см. Зашив. 
Ватпів, Пів, см. Ватпіит. 
Ватпіит, іі, п. область средней Ита¬ 

ліи. на сѣверъ отъ Кампаній; отт. 
Ватпів, Ців, оф. и виЪві. = а) сам- 
нитянинъ; Ь) гладіаторъ, вооружен¬ 
ный по-самнитгки. 

8атоѳ или Ват и в, і, /. островъ близъ 
берега М. Азш; отт. 8атіпв, оф. 
и виЬві. 8атіі, бгпт, т. жители С. 

ВашоѣЬгасѳ, ев или -са, ае и -сіа, ае, 
/ островъ близъ берега Ѳракіи; отт. 
ВатоІЬгаоіив, оф. и зиЬві. Зато- 
ѢЪгаоѳв, ит, т. жители С. 

Затрвіоѳгатив, і, т. побѣжденный 
Понпеемъ царь Эмесы; у Дицер. въ 
шутку = Ротрещв. 

Зашив, см. Затов. 
вапаЬШв, е, аф. [вапо] излечимый, 

недѣлимый. 
вапаііо, бпів, /. [вапо] вылеченіе, ис¬ 
цѣленіе. 

вапоІо, пхі, псіит или псііит, 4. 1) 
освящать, объявлять ненанушнмымъ, 

1е$ет, Іоебиз; Ь) узаконятъ, постано¬ 
влять, опредѣлять, аійціісі Іе&ѳ; в. от¬ 
пев еаве ІіЬегов; диоб рорпіиз рІеЪеа- 
▼е вапхіі; с) подтверждать, объявлять 
дѣйствительнымъ, имѣющимъ силу, 
аіщиісі ]иге]игап<1о; в. асіа Саевагіа; 
2) = строго запрещать, а. аіщиій са- 
рііе, подъ опасеніемъ смертной каз¬ 
ни. 

вапоіѳ, шй>. [вапсіов] свято, ненарушж- 
мо — по совѣсти, благочестиво, 

вапоіітбпіа, ае, /. = вапсіііав. 
вапоііо, бпів, /. [в&псіо] узаконеніе, 

постановленіе. 
вапоіііав, а(із, /. [вапсіов] 1) святость, 
ненарушимость, неприкосновенность, 
(етріі, ігіЬішаіпв; 2) благочестіе, не¬ 
порочность, чистая нравственность, 
таігопапш; ріеіав еі а. 

вапоѣіѣшіо, ішв, /. = вапсііив. 
вапоѣог, бгів, т. [вапсіо] поставовм- 

тель; установитель (Тас.). 
вапоѣив, аф. [вапсіо] 1) священный, не¬ 
прикосновенный, ненарушимый, оШ- 
сіиш, іив, ігіЬипі рІеЪія; Ь) святой, 
достопочтенный, таіев, потеп робеае; 
вапсііавітит огЪів (еггае сопѳіітт = 
вепаіпа; 2) благочестивый, непороч¬ 
ный, чистый, честный, вѣрный, Ьото, 
тое, ихог. 

В&поив, і, т. сабинское божество, ча¬ 
сто — Е>еив Еі<1іаз (см. РІбіив) или = 
Негсиіев. 

вапгііх, ісів или вапдух, усів, /. сурикъ, 
краска суриковаго цвѣта, 

вале, айѵ. [запав] 1) (рѣдко) разумно, 
благоразумно, Гасеге аіі^діб; 2) (чаще) 
конечно, точно, въ самомъ дѣлѣ, в. 
е$о ііішп теіио; а$ег в. та^’ог; в. ѵеі- 
Іст; Ь) конечно, пусть, віпі ізіа Шва 
вале; регеаиі в ; с) въ самомъ дѣлѣ, 
весьма, очень, в. Ьепе; в. яиаш Ъгеті, 
очень скоро, какъ нельзя скорѣе; ф 
при повелит, пошл, ну, же: а#е в.; аЪІ 
ваое. 

вап&иаіів = вапдиаіів. 
вап&иіпагіив, оф. [вад^оіз] кровожад¬ 
ный. ^ 4* 

вап^иіпѳив, оф. [вап^иів] 1) изъ кро¬ 
ви состоящій, кровяной, ітЬег, Іщиаг 
в. = кровь; 2) кровавый, окровавлен¬ 
ный, т&шіа, сариі; Ь) роёі. кровавый, 
кроваваго цвѣта, Іипа; 3) Ргор. кро¬ 
вавый, кровопролитный, гіха, Ьеііихп; 
Маѵогв в., М. кровожадный, 

вапртіпо, 1. [вап^иіа] обливаться кро¬ 
вью; ітор. быть кровожаднымъ, 

вапвиіпоіепіив, оф. [вап^шв] 1) кро¬ 
вавый, окровавленный, ресіив; Ь) Ргор. 
жестокій, Іііегае; 2) роН. красный 
какъ кровь, соіог. 

ваортів, 1пІ8, ш. 1) кровь, вап^шдет 
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Гоп беге (ейхшдеге) проливать к.; а. 
тіііеге, пускать кровь; Ь) роН. сокъ 
(растенія); 2) «гор. кровопролитіе, 
убійство, пвяое аб вап^шпет іпсіі&гі 
воіеі обішп; Іасеге запдошет, цронз- 
веста кровопролитіе; тоііпз в. ас ѵпі- 
пега; Ь) кровь, родъ, происхожденіе, 
родство: в. Тго]аппз; аап#шпе софипс- 
іиз; роіі. в. беогшп, потомокъ б.; с) 
сила, свѣжесть, сіѵііаііа, огаіюпів. 

в&піев, бі, /. 1) гнойная кровь, гное¬ 
видная матерія, сукровмда; 2) слизь, 
сокъ; роеі. ядъ. 

в&пііав, Іііз, /. [запав] вдоровье, здра¬ 
віе; ігор. а) здравый умъ, разсуди¬ 
тельность, разумность, благоразуміе; 
гебіге (гетегіі) а<і вапіі&іеш, образу¬ 
миться; аіідпеш аб в. гебисеге (гѳѵо- 
саге) образумить кого; Ь) (Тпс.) со¬ 
вершенство, полнота, 8. тісЮлае. 

вахта, ае, /. корченіе лица, гримаса, 
ваппіо, оніа, т. [залпа] гримасникъ, 

скоморохъ, паяцъ. 
вапо, 1. вылечивать, исцѣлять, &]циет, 

тиіпега; ігор. поправлять; Іііегае іпае 
те задапші, письмо твое успокоило 
меня; в. бівсогбіат, прекратить не¬ 
согласіе; в. беігітепіпт, вознагра¬ 
дить потерю. 

в&вдиаіів, е, <*ф. къ Савку относящій¬ 
ся, принадлежащій (см. Запоив); аѵів 
в., птица посвященная Сааку = оэаі- 
Гга^пв, грифонъ костеломный. 

Запібпев, ппш и Запіопі, бгшп, т. 
племя въ Аквитаніи (въ Галліи), 

вахте, аф. здоровый, согрпв, Ьото; 
ігор. а) неповрежденный, неиспор¬ 
ченный, въ хорошемъ состояніи на¬ 
ходящійся, паѵія, гезриЫіса; Ь) здра¬ 
вый, здравомыслящій, благоразум¬ 
ный, Ьотіпев; тепе эапа, здравый 
разсудокъ; таіе задов, безумный; с) 
разсудительный, умѣренный, ненапы¬ 
щенный, огаіог, #епиз бісепбі. 

мара, ае,/. густо сваренный морсъ. 
8араеІ, бгиш, т племя ѳракійское на 

берегу Пропонтиды (Мраморнаго м.). 
вархѳпв, ііа, [варіо] 1) аф мудрый, на- 
щс — благоразумный, разсудительный, 
сопвіііпт, Ьото; 2) &иЪ8і. мудрецъ, 
философъ, веріет заріепіез. 

варіепіѳг, адл>. [варіепв] мудро — бла¬ 
горазумно, разсудительно. 

варіепНа, ае,/. [заріепв] мудрость — 
благоразуміе, разсудительность; бос- 
іогев заріепйае, учит, философіи. 

варіо, іі (іѵі, иі), — 8. 1) (о предмет. 
неодушеел.) имѣть вкусъ: Ъепе в., 
быть вкуснымъ; сит асситі. имѣть 
вкусъ чего-л., отзываться чѣмъ: Ьос 
шеі (медъ) варіі Ьегѣаш Шат; ппртеп- 
іот сгосит варіі (отзывается, пах- 

*нетъ); 2) чувствовать, ощущать вкусъ, 
раіиіит (нёбо) варіі; 3) «гор. быть ум¬ 
нымъ, благоразумнымъ, разсудитель¬ 
нымъ, варіі із ріпэ ^^ат сеіегі; ліЬіІ 
8., ничего не смыслить; Ь) ігапв. по¬ 
нимать, разумѣть, знать, геш аіщпат. 

варог, бгіз, т. [варіо) 1) вкусъ, в. $га- 
іив, сіпісів; в. ѵіпі; 2) «гор. разсудокъ, 
острота ума, остроуміе, Ьото вте ва- 
роге; в. ѵегпасиіив; 8) роёі. лакомый 
кусокъ, лакомство; Ь)рІиг. благовонія. 

ЗаррЪо, ив, /. женщина-поэтъ изъ г. 
Митнлены, на о-вѣ Лесбосѣ, отличив¬ 
шаяся въ лирической поэзіи; отт. 
ЗаррЫоив, оф. 

вагоіпа, ае, /. [загсіо] 1) поклажа, до¬ 
рожныя вещи, ранецъ, особл. солда¬ 
та; 2) бремя, тяжесть, «гор. 8. вот 
ііЪі, я тебѣ въ тягость, 

вагоіп&гіин, аф. [загсіпа] вьючный, 
^итепіит. 

вагоіо, 8І, іпт, 4. починиватъ, испра¬ 
влять, іішет; 8. батпшп, вознагра¬ 
дить потерю; 8. ііцигіат, загладить 
обиду; отт. аагіоа еі іесіав или ваг- 
ІП8 іесіпв = въ хорошемъ состояніи 
находящійся, аебет загіат іесіат 
ігабеге; загіа іесіа ехідеге, осмотрѣть 
зданіе, въ хорошемъ ля оно состоя¬ 
ніи. 

вагойіиш, І, п. и -Іиз, і, т. [зато] мо- 
тыка, боровднмкъ. 

Загйапар&іив, і, т. послѣдній изъ ца¬ 
рей ассирійскихъ. 

ЗагсІев, (или -біа) іит,/ Сарды, древ¬ 
ній гл. городъ Лидіи; отт. З&хчііив, 
и -бійпив, оф. и еиЬві. Загсііапі, 
бгит, т. жители этого г. 

8&г(1і, огпт, т. обитателя о-ва Сарди¬ 
ніи: отт. З&гсіив или Загбоив и 
Загсіопіов, оф. 

Загсііапі, см. Загбев. 
З&гбіпіа, ае, /. о-въ Сардинія; отт. 

-біпіепвіз, е, оф. 
Загбопіив, -оиз, см. Загсіі 
вагівва, ае,/. длинное копье (у македо¬ 

нянъ). 
вагівворЪбгиѳ, і, т. копьеносецъ, см. 

вагівва. 
вагшаі&ѳ, йгшп, т. сарматы, занимав¬ 
шіе часть нын. Польши н запади. 
Россіи; отт. а) Загт&ііоив, оф. 
таге 8. = Черное море; вагтаііоѳ, 
аф*. по-сарматски; Ь) Вагтаііа, ібів, 
аф. /ет. д. 

вагтепіа, бгпт, я. сухія вѣтви, сучья, 
хворостъ. 

Зашив, і, т. рѣка въ Кампанія. 
Загрѳбоп, бпіз, т. сынъ Юпитера, 
царь ликійскій, убитый при осадѣ 
Трои Патрокломъ. 

Загга, ае,/. древнее названіе г. Тира въ 
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Финикіи; отт. ваггапив, аф. роіі. 
= ФИНИКІЙСКІЙ. 

ваг гасит, і, п. домовая тедѣга у (гад- 
довъ). 

ваггапив, аф. см. Загга. 
Заггавіиа, ит, т. народъ въ Кампа¬ 

ніи. 
ваг г іо, 4. взрыхлять, полоть, іеггат. 
Загвіпа или 8а88Іпа,_ае,/. городъ въ 
Умбріи; отт. 8агвІп&ІІв, е, аф. 

ваі, см. ваіів. 
ваі-а&о, б^і, асіит, 8. много трудить¬ 

ся, возиться, тревожиться, хлопотать, 
зиагшп гегшп, по своимъ дѣдамъ, 

ваіеііѳѳ, Іііз, т. и /. 1) провожатый, 
тѣдохранитедь, ге#із; Ь) роІі. спут¬ 
никъ, помощникъ, слуга, в. Огсі =: 
СегЬегов; в. Лоѵів, орелъ; заіеІШез 
^ріопі, вѣтры; 2) помощникъ, со¬ 
общникъ, соучастникъ, в. роіезіаііз, 
всеіегів. 

ѳаІІав = ваііеив (Тас., только пот.). 
ваііойіа, &е, /. городъ въ С&мніумѣ, 
на границѣ Кампаніи; отт. а) 8аІі~ 
оціапив, оф. и виЪві. *5пі, бгшп, т. 
жители этого г.; Ъ) ЗаіІойІпв, і, т. 
житель г. С. 

ваііёіав, Ііів, /. [заііз] собств. доста¬ 
точность, отт. = сытость, пресыще¬ 
ніе, скука, отвращеніе, в. те іепеі 
(серіі) Ьц]іі8 геі, это ивѣ вадоѣло, на¬ 
скучило; оссштеге заііеіаіі, предот¬ 
вратить скуку, 

ваіш’, см. ваіів. 
1. ваііо, 1. [ваііѳ] 1) накарвлнвать до¬ 

сыта, насыщать, аіідиет; ігор. удо¬ 
влетворять, аѵі<іііаівт Іеяешіі, заііа- 
іиз роеп&; з. Гатеп, віііт, утолить —; 
2) пресыщать; ігор. надоѣдать; на- 
докучать, аіщиет; роёі. эаііаіа сае- 
біз сіехіга (8С. шаппв). 

2. ваііо, опів, /. [вегеге] сѣяніе; са- 
жаніе. 

ваііга, ае, /. см. в&іига, 2. 
ваіів и (особл. въ разговори. я$.) заі, до¬ 
статочно, довольно; 1) аЗѵ. в. Ьепе, в. 
(ііѵез; поп з. іпіеііі^о, недовольно 
хорошо повиваю; в. всіо, знаю очень 
хорошо; заііп’ = заііз пе, довольно 
ли: заііп’ Ьепе тійев? 2) аф. гпйеЫ. 
(Іио іаіепіа заііз египі; заіів еві; за¬ 
ііз ЬаЬеге (сгейеге) аіщиій, считать 
что достаточнымъ, довольствоваться 
чѣмъ: ваіів ЬаЬпіі ее деСепйеге; з. Ьа- 
Ъео іііші йісеге; Ь) сотр. 8аішз=луч¬ 
ше, топ заііпв езі. ЙВ. заііз ассіріо 
см. заіІ8-<іо; заііз а^о, см. заіа^о; заіів 
(іо и в. Гасіо, см. эаіізйо, ѳаіізГасіо. 

ваіівсі&ііо, бпіз, /. [заііз(Іо] обезпечен- 
ніе, поручительство, 

ваіів-сіо, йШ, <Шит, йге, предста¬ 
вить обезпеченіе, поручительство; 

орров. заііз ассіреге, получить обезпе¬ 
ченіе, поручительство. 

в&ІІв-ГаоІо, Гёсі, Гасішп, 8. 1) удовле¬ 
творять, аіісиі, кого-л.; 8. оШсіо, ис¬ 
полнить долгъ; з. Іе^іЬиѳ, повино¬ 
ваться з.; Ъ) = оправдываться, изви¬ 
няться передъ — , аіісиі, кѣмъ; з. сіе 
аіідиа ге; 2) (л денежныхъ діьлахъ) удо¬ 
влетворить, заплатить, аіісиі. 

в&ІівіЪоІіо, бпів, /. [ваіііГасіо] 1) удо¬ 
влетвореніе; 2) = оправданіе, изви¬ 
неніе, ассіреге ваіізГасііопет аііефиз. 

в&1іив,_см. ваіів, 2. Ь. 
ваіог, огіз, т. [вего] сѣятель; ігор. ви¬ 

новникъ. 

ваігарѳв, ів, т. (во множ. ч. и по 1-му 
склон.) сатрапъ, намѣстникъ даря 
персидскаго. 

ѳаігаріа, ае,/. намѣстничество, область 
намѣстника, см. заігарев. 

ваігіоцт, і, п. городъ въ Лаціумѣ; 
отт. -ейпиз, оф. 

ваіиг, ига, йгит, аф. сытый, пасы- 
щенныЙ; ігор. полный, богатый, 
обильный. 

ваійга, ае,/. [заіпг] 1) блюдо, напол¬ 
ненное разными плодами, ігор. смѣсь, 
отт. рег заіигат аііцшй іасеге = дѣ¬ 
лать что безъ разбора, безъ всякаго 
порядка; 2) ваіига или заііга, ае,/. 
стнхи различнаго содержанія, впо¬ 
слѣдствіи — сатира, 

ваійгаѳ раіив, озеро въ Лаціумѣ. 
ваіивда, ае,/. и -ё]а, огит, п. чаборъ 

(трава). 
ваіигѳ^апив, оф. къ извѣстной часта 
Апуліи относящійся, отт. — апулій¬ 
скій. 

ваіигііав, 5ііз, /. [ваіиг] сытость; ігор. 
обвліе, довольство, 

ваіигпаіів, -шиз, см. Заіигпия. 
ваіигшпив, Фамильное имя зепііз Ар- 
рикдае. 

ваіигпив, і, т. по преданію древнѣй¬ 
шій царь въ Лаціумѣ, научившій лю¬ 
дей земледѣлію и давшій ннъ зако¬ 
ны; впослѣдствіи = Кроносъ (у 
грековъ) т. е. сынъ Урана, отецъ 
Юпитера, Плутона и Неатуна, Юяо- 
вы, Цереры и Весты; отт. 1) ваіиг- 
паіів, е, аф. и виЪві. в&Іигп&ІІв, 
бгиш, іЪиз, п. празднество въ честь 
Сатурна, во 2-оЙ половинѣ Декабря; 
8аі. ргіта, веешкіа, іегііа, 1-ый, 2-ыЙ, 
3-ій день празлн.; 2) Ваіигпіив, аф. 
Сатурновъ: Ваіигпіа віеііа, планета 
Сатурнъ; Заіигпіа ге^па = золото! 
вѣкъ; 8. агѵа (іеііив) = Италія; пи- 
шегиз 8. древнѣйшій размѣръ у рим¬ 
лянъ; 8. раіег = Дирііег; отт. вмЬві. 
ваіигпіив, іі, т. Юпитеръ или Плу¬ 
тонъ; ваіигпіа, ав, /. = а) Юнона; 
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Ь) городъ Сатурна на холмѣ Капито¬ 
лійскомъ, миѳическое начало Рима, 

ваійхо, 1, = ваііо. 
ваіив, рагіср. %л. вето, 
в&иш, ив, т. [вего] 1) сѣяніе или сажа* 

ніе, ЬегЪае, ѵііів, (виноградн. дерева); 
2) ігор. произрожденіе — происхож¬ 
деніе, родъ, Доѵіа ваіи едііия = сынъ 
Юпитера. 

ваіуга, ае, /. = ваііга, см. ваіпга, 2. 
я&іугіяеив, і, т. дотп. отъ ваіугив. 
Запугав, і, т. 1) сатиръ, лѣсной богъ, 

съ рогами и козлиными ногами; 
обыкное. ріиг. провожатые Вакха; 2) 
ріиг. родъ драмы у (грековъ), въ 
котор. хоръ состоялъ изъ сатировъ, 
ваіутогшп всгіріог. 

каиоШіо, бпів, /. [вапсіо] нанесеніе 
раны. 

ваиоІо, 1. ранить, аіциет. 
ааиоіия, ада. раненый, больной, шііев; 

ваисіив вгаѵі упіпеге; ігор. іегга ваи- 
сіа тотеге (вспаханная); т&іиѳ ваи¬ 
сіив ѵепіо, мачта поврежденная в.; 
ваисіив сигй, озабоченный; ваисіпв 
шего, пьяный. 

8аигот&1ев и -іа, ае, т. = Загт&іа. 
затіог, ваѵіит, -ѵіоіит, см. виаѵ-. 
вах&ШІв, е, сиЦ. [вахшп] на камняхъ 
растущій, межлу камнями живущій, 

в&хѳішп, і, п» [вахаш] скалистое, ка¬ 
менистое мѣсто. 

вахѳия, ада. [вахшп] каменный. 
вахШоив, оф\ [аахит*Гасіо] превра¬ 
щающій въ камень, 

яахі&а&ия, ада. [в&хшп-Ггап^о] разби¬ 
вающій камни. 

ваховоя, «и#. [вахшп] скалистый, ка¬ 
менистый, утесистый, топіев; роН. 
Йиѵіив ваховшп вопапв, р. шумящая 
между скалами. 

в&хйіит, і, п. [детіп. отъ вахшп] не¬ 
большая скала. 

вахшп, і, п. скала или обломокъ ска¬ 
лы, камень. 

веаЪѳІІшп, і, п. [детіп. отъ всапшшп] 
1) скамеечка, подножка; 2) инстру¬ 
ментъ, употреблявшійся у римлянъ 
на театрѣ (можетъ быть родъ дере¬ 
вянныхъ башмаковъ, котор. музы¬ 
канты были тактъ при танцахъ на 
сценѣ). 

воаЪег, Ъга, Ьгшп, ада. шереховатыЙ, 
негладкій; шелудивый, нечистый. 

ВОаЬіея, ёі, /. 1) шереховатость, не¬ 
гладкость, ?еггі; 2) шелуди, чесотка; 
3) ігор. сильное побужденіе, сильное 
желаніе, аіісп^пв геі. 

воаЪо, Ьі, — 8. чесать, тереть, сариі, 
8оаеа рогіа или Воаеаѳ рогіае 8а- 
падя. ворота г. Трон, 

во&ѳпа, см. воепа. 

воаѳрігшп, см. воѳрігпт. 
Воаѳѵоіа, ае, т. [всаеуов] «лѣвша» 
цроввище репіів Мисіае. 

всаѳтив, ада. лѣвый; ігор. неловкій, 
воаіаѳ, йгшп,/. лѣстница. 
ѲоаИів, іа, т. рѣка въ Галліи, нын. 
Шельда. 

воаітов, і, т. уключина; крюкъ для 
весла; ігор. а) весло, паѵісоіа биогпт 
всаітогит; Ъ) лодка, поПшп в. ѵібеі. 

воаірѳііит, і, л. и -Іив, і, т. [детіп. 
отъ всаіргит] ножнчекъ, ланцетъ, 

воаіро, рві, ріпт, 8. 1) царапать, ско¬ 
блить, аі^оіб ішвиіЬив; 2) іегт. і. 
(о рѣзной работѣ) рѣзать, вырѣзы¬ 
вать, гравировать, высѣкать, вет¬ 
шав, тагтог. 

воаіргшп, і, п. [всаіро] инструментъ 
для рѣзанія: а) рѣзецъ; Ь) ножнчекъ, 
ланцетъ; с) сапожническій рѣзакъ, 
шило. 

воаіріог, бгів, т. [всаіро] рѣзчикъ, 
воаіріога, ае,/. [всаіро] рѣзьба. 
8оаш&п<1ѳг, <1гі, т. рѣка въ Троадѣ 

(въ М. Авіи). 
яоаштопіа и -пеа, ае, /. скамоняая 
трава, проносный корень, 

во&пшихп, і, п. 1) скамья, скамейка; 
2) подножка. 

яоапсіо, псіі, пвпт, 3. всходить, подни¬ 
маться (ігапв. и іпіг.) а. іп й%%етет; 
в. ш&іиш, взлѣсть на мачту; ігор. воз¬ 
вышаться: в. а ирг а ргшсірет. 

воапййіа, ае, /. драница. 
Зоап&піия, родовое нмя. 
воапііив, родовое имя; Всапііа вііѵа, 

лѣсъ въ Кампанія. 
во&рЪа, ае,/. лодка, челнокъ. 
воарЫшп, іі, п. чаша, 
воарііа, ае,/. древній городъ въ Ла- 
ціумѣ; отт. ВсарІІиѳ, ада. 

Зоарйіа, ае, т. прозвище вепіів Сог- 
пѳіі&е; отт. Всариіапив, ада. 

яоариіае, ігит, /. плечныя лопатки; 
ігор. плечн, спина. 

воарив, і, т. стебель, прутъ или стволъ, 
стержень. 

яоагпѳ, і, т. родъ морской рыбы (гу¬ 
банъ?). 

яо&гёЪга, аѳ, /. [всаіео] вода, бьющая 
изъ 8е мл и, бьющій ключъ; роіі. ки¬ 
пѣніе, волненіе, адпае. 

воаіѳо, иі, — 2. бвть ключомъ, адиа 
всаіеі; ігор. изобиловать, в. аіідиа ге. 

іо&Ьо, --3. = асаіео. 
воаіигі&о, шія, /. [всаіѳо] бьющій 

ключъ, ключевая вода, 
воаійгіо, 4. [асаіео] бить ключомъ (о 

водѣ); ігор. Сигіо в. Ьос, безпрестан¬ 
но говоритъ объ этомъ, 

воаигив, ада. съ выдающимися лодыж¬ 
ками, кривоногій. 
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воашгав, і, т. Фамильное имя %епІ\я 
Аетіііяе. 

всеіегаіѳ, авл>. [всеіегаіпв] злодѣйски, 
преступнымъ образомъ, 

всѳіегаиів, рагіср. гл всеіего; 2) оф. 
оскверненный преступленіемъ, вло- 
дѣйскій, преступный, іегга, сопіига- 
ііо, ѵіг; ѵісив вс., улица въ Римѣ, на- 
к-ой Туллія переѣхала черезъ трупъ 
своего отца; вейев вс. или Ншеп вс., 
мѣстопребываніе нечестивыхъ въ 
подземн. царствѣ, адъ; Ь) роёі. злоб¬ 
ный, вредный, РгоіЬепв, Гидив. 

всеіего, 1. [всеіив] осквернять злодѣя¬ 
ніемъ, преступленіемъ, 

всеіевіѳ, аЛѵ. [всеіевіив] злодѣйски, 
преступно, безбожно. 

воеІевЪцв, оф. [всеіпв] злодѣйскій, 
преступный, безбожный. 

8ОѲІЛ10, ёгів, п. злодѣяніе, злодѣйство, 
преступленіе, Гасеге (сошшіііеге, ай- 
тіііеге) вс., совершить преступленіе; 
роеі. ехрепйеге вс., претерпѣть нака¬ 
заніе 8а преступленіе; ігор а) злоба, 
злость, Гасіпога всеіегів, аийасіае, рег- 
Яйіае; Ь) злодѣй. 

воепа, ае, /. сцена, іп зсепат ргойіге, 
выйти на сцену; ігор а) публичность, 
показъ, ^аае тіпиз іп всепа випі, что 
менѣе на виду, менѣе бросается въ 
глава; ііЬі всепае вегѵіепйит еві, ты 
дожженъ показать себя; Ь) наружный 
видъ, наружная сторона, вс. Юііпв 
геі Ъаесеві. 

воепіое, адл>. [всепіспв] сценически, 
театральнымъ образомъ, 

воепісив, аф. [всепа] сценическій, 
театральный; агіійсев вс. или (виЪяі.) 
всепісі, актеры. 

Зоервів, іа, /. городъ въ Мизіи; отт. 
-рвіив, си%). 

воерІгіГѳг, 8га, 8гшп, оф. [всерігшп- 
Іего] скипетроносный. 

воѳрігшп, і, п. жезлъ, скипетръ; ігор. 
царство, власть; роёі. героцеге аіі- 
^иет іп всеріга, снова возвести кого 
на престолъ. 

воѳрІйоЪив, І, т. (Тас.) носящій ски¬ 
петръ — одинъ изъ первыхъ санов¬ 
никовъ въ Персіи. 

аоЪейа, или воіда, ае, / лоскутокъ, 
кусокъ особл. пи пера бумажнаго, 
отт. = лоскутокъ бумаги, листъ. 

воЪѳййіа или воіййіа, ае, / [йетіп. 
отъ всЬейа] листочекъ, лоскутокъ 
бумаги. 

воЪетаДііа,и.и та, ае, /. образъ, видъ. 
воЬоепеив, еі и еов, т. царь віотіЙ- 

скій, отецъ Аталавты; отт. а) ВоЬоѳ- 
пѳІв, ійіа, /. дочь Сх. = Аіаіапіа; Ь) 
ВоЬоепѳіив, аф. Схенеевъ; 8оЬоѳ- 
пеіа (тіг^о) =• Аі&І&пи. 

воЪоІа, ае, /. 1) ученое изслѣдованіе, 
уч. бесѣда, йіегшп чшвдпе всЬоІаа іп 
іоіійет ІіЬгов сопіпіі; Ъ) чтеніе, лек¬ 
ція, всЬоІав Огаесогшп тоге ЬаЬеге; 
2) школа, всЬоІае гЬеіогит, рЫІоео- 
рЪогшп; Ь) школа = приверженцы, 
сІатаЬпп! отпев всЪоІае рѣііозорЬо- 
гат. 

воЪоІавЙеив, оф. [ясЪоІа] школьный, 
риторическій; отт. виЬві. -сив, і, м». 
риторъ (учитель краснорѣчія или 
ученикъ). 

воіда, воійиіа, ем. воЪѳй-. 
всіепв, рагіср. и. всіо; 2) сиЦ. свѣду¬ 
щій, опытный, искусный, геі аІісц)оа, 
въ чемъ-л., Ь) =: съ умысломъ, съ 
намѣреніемъ, всіепв Ьоа Гесіі. 

воіѳшег, айѵ. [всіепв] съ умѣньемъ, 
искусно, 

воіѳпііа, ае,/. Гвсіепв] знаніе, свѣдѣніе, 
воіііоеі, айс. [всіге-іісеі?] разумѣется, 

конечно, безъ сомнѣнія. 
8оШа или вфШІа, ае,/. родъ морена¬ 

го рака 
*еіп<іо, всМі, 8сІ88шп, 8. 1) рвать, раз¬ 
дирать, сгіпев, ѵевіет, ерівіоіат; ігор. 
вс. йоіогет = гевсшйеге й., возобно¬ 
вить боль, печаль; Ь) = разрушать, 
вс. таііат, ропіет; 2) разсѣкать, па- 
уіа всіпйіі адааз; ігор. а) раздѣлять 
особл. страд, леи. Ы іи йиав Іасііопев 
всіпйипіиг; Ьотіпев всшйппіог іп 
йаав рагіев; Ъ) пресѣкать, прерывать, 
асііопет; вс. ѵегЬа йеШ. 

воіпдоіа, ае, /. драница 
воіпШІа, ае, /. искра 
воіпиПо, 1. [всіпііііа] блистать, свер¬ 

кать. 
воіпіііійіа, ае,/. [<2вт«я. отъ асіпіШа] 

искорка 
во іо, іѵі (іі). Нот, 4. 1) 8нагь, аііцоій, 

йе ге аіциа; всіо отпіа ех Шо (отъ 
него); яиой всіат, сколько я знаю; 
Ъ&ий всіо ап = можетъ быть, ем. аіц 
2) = умѣть, быть свѣлущнмъ, аііцпій; 
вс. геш ігасі&гѳ еі иіі. 

8оІрі&(іѳв, ае, т. одинъ изъ Фамиліи 
Сципіоновъ. 

8оіріо, опія, т. Фамильное имя #епііі 
Согпеііае. 

ноіріо, бпів, т. 1) палка, посохъ; 2) 
жезлъ. 

8оігоп, бпів, т. разбойникъ, убитый 
Теаеемъ; отт. 8оігопіов, аф\ 

ѳоігрбиѳ, аф. [всігрив] ситниковый, 
сдѣланный язь тростника, іша#о или 
зітаіасгпт вс., изображеніе игъ 
тростника, чучело, ем. Аг^еі; отт. 
виЬві. всігреа, аѳ, /. плетеная корзи¬ 
на, кузовъ. 

воігріойіив, і, т. = всігреа, ем. воіг- 
рѳив. 
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воігрпв, і, т. ситникъ, родъ гладкаго 
тростника; ргоѵегЪ. подтип іп всігро 
Яиаегеге, искать затрудненій тамъ, 
гдѣ нгь нѣтъ. 

воівоііог, 1. Лероѣ, [всівсо] стараться 
узнать, разузнавать, вывѣдывать, аіі- 
япід, де ге аііяиа; вс. аіщиѳт, — у 
кого. 

80І800, всіѵі, всіішп, 3. 1) узнавать, 
разузнавать, аііяиід; 2) чаще іегт. і. 
подавать годосъ въ подъзу (чего-л.), 
одобрять, Іе^еш, годойопет (предло¬ 
женіе): Ь) опредѣлять, постановлять, 
аііяоіа; АіЬепіепвев всіѵегипі, и( — . 

воіввив, рагіср. іл. всіпдо; 2) аф\ раз¬ 
битый; ігор. онскдивый, тох. 

ВОІІѲ, аНѵ. [всііив] искусно, умно, со 
вкусомъ, тонко. 

воііог, I. Лероп. роёі. — ясівсііог. 
воійшп, і, п. [всівсо, 2 ] опредѣленіе, 
рѣшеніе, рІеЬіа всіішп, или слитно 
рІеЬізсІІшп. 

X. воііив, па, т. [всівсо, 2] опредѣле¬ 
ніе, рѣшеніе (естрѣч. только аЬШ.). 

2. воііив, оф. [всівсо, 1.] умный, тонкій, 
искугный. 

воійгив, і, т. бѣлка, векша. 
8©оЪ)8, ів,/. [всаЬо] оондкн. 
Всосіга, ае,/. городъ въ Идднрін, кын. 
Скутари. 

воотЬѳг, Ъгі, т. скоуберъ, макрель 
(рыба). 

всора, ае, /. 1) прутъ, доза; 2) рІиг<й. 
метла; ргоѵегЪ. діввоітеге всорав*» 
привести въ безпорядокъ, испортить; 
вс. воіиіае = пустой человѣкъ, 

воор&в, ае, т. 1) знаменитый скульп¬ 
торъ, урожен. о*ва Пароса; 2) ѳесса¬ 
ліецъ, другъ Симонида, 

воориіовив, оф. [асориіпв] утесистый, 
скалистый. 

воорйіив» і, т. утесъ, скала; роіі. вс, 
Маѵоггів = Агеора^ив; ігор. а) суро¬ 
вость; Ъ) опасность, бѣда, 

воогріо, бпів и -іив (ов), іі, т. 1) скор¬ 
піонъ; 2) иглистая морская рыба; 3) 
еь яз. ѳоенн. метательная машина, 

воохѣ&іог, бгів, т. [всогіог) блудникъ, 
воогіеив, аф‘. [асогіиш] изъ шкуры 

сдѣланный, кожанный; виЬві. всоПеа, 
бгшв, л. одежда, сдѣлани. изъ шкуры 
или кожи. 

воог(ог, 1. Лероп. [всогіиш] блудить. 
воогШт, і, п. 1) шкура, кожа; 2) блуд¬ 
никъ, -ница. 

вогѳо, 1. харкать. 
вогіЪа» ае, т. [всгіЬо] писарь, писецъ; 

вс. яоаевіогіпв, аедШсіоа, п. у квес¬ 
тора, эдила; огдо всгіЬагшп, сосло¬ 
віе п. 

всгіЪо, рві, ріаіп, 3. 1) еобсте. врѣзы¬ 
вать или начерчивать, Ііпѳаш, {от- 

таш; 2) (чаще) писать, ерівіоіатп; вс. 
де ге аііяпа; всгіЬііиг поЪів, н&мъ пи¬ 
шутъ; вс. &гаІіав, письменно благода¬ 
рить; всгіЬеге аііяпет Ьегедѳт, на¬ 
значить кого наслѣдникомъ; 5) сочи¬ 
нять, огаііопет, робта; с) описывать, 
разсказывать, гев зезіав, Магіет, Ьеі- 
Ішп; Л) вс. тііііев, ехегсіШт, соіопов, 
набирать — ; е) вс. респпіат аіісиі, 
дать кому вексель ндя роспнску въ 
полученіи денегъ: всгіЪе десет а N6- 
гіо = всгіЬе Іе десет вевіегііа ассе- 
ріаве а Кегіо. 

вогіЪопіив, родовое имя. 
вогіпішп, іі, п. ящикъ или шкапикъ 

(для храненія книгъ и бумагъ), 
вогірііо, бпів, /. [всгіЬо] 1) писаніе; 

2) письменное сочиненіе. 
догІрШю, 1. [всгіЬо] часто, много пи¬ 

сать или имѣть обыкновеніе писать, 
сочинять. 

вогіріог, бгія, т. [всгіЬо] 1) писатель, 
сочинитель, авторъ; 2) вс. ІіЬгагіав и 
(аЪшоі.) всгіріог, писецъ, переписчикъ. 

вогірЙПат, і, п. Летіп. отт всгіріат, 3. 
вагіріит, і, п. [всгіЬо] 1) написанное, 

сопіга вег. 1е#ів, противъ буквальна¬ 
го смысла вакона; 2) сочиненіе, кни¬ 
га, де всгіріо дісеге, читать по тетра¬ 
ди, говорить рѣчь по концепту; всгір- 
іів аііяаід шапдаге, записать что; 3) 
(см. всгіЬо, 1) линія, черта, въ выра¬ 
женіи диодесіт всгіріа или Іовив дио- 
десіт всгірЮгит, родъ шашечной 
игры. 

вегірійга, ае, /. [всгіЬо] 1) писаніе, 
письмо, всгіріигае тепдтв, ошибка 
въ письмѣ; всгір (игѣ аііяиід регвеяиі, 
записывать, писать что; тапд&іа да¬ 
те всгірішѣ, дать порученія письмен¬ 
но; 2) = плата за паству, выгонныя 
денгн, тесіі^аі (доходъ) ех всгіріпга. 

вогірйив, рагіср, хл, всгіЬо. 
вогіріов, ив, т, [всгіЬо] должность 
писца; всгіріит іасегѳ, быть пис¬ 
цомъ. 

всгірйіит, і, п. = всгириіит. 
вогоЪів, и ѳогоЬѳ, ів, т. и /. яма. 
вогоГа, ае,/. свинья, супоросъ, 
вотреив, адо- [всгирив] изъ остроко- 
нечиыхъ камней состоящій — каме¬ 
нистый. 

вегариіовѳ, аф. [вегириіовив] весьма 
или слишкомъ тщательно, точно, 

вогириібвив, аф\ [вегириіив] камени¬ 
стый; ігор. веЬьма или слишкомъ 
тщательный, точный, 

вогирйішп, і, п. скрупулъ = Уш 
фунта 

вогирйіив, і, т. [Летіп. отъ вегириі] 
еобсте. острый камешекъ, отт. ігор. 
безпокойство, недоумѣніе, сомнѣніе 
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соединенное съ безпокойствомъ; 
еѵеііеге всгириіит ех апіто, подо- 
жить конецъ неудомѣнію, успокоить, 

вогираѳ, і, т. острый камень; ігор. = 
всгириіив. 

воги&ц бгіш, и. старыя вещи, ветошь, 
хдамъ. 

вогийШо, бпів, /. [всгиіог] обыскива¬ 
ніе, тщательное изслѣдованіе. 

вогиШог, огів, т. [всгиіог] обьицвкъ, 
изслѣдователь. 

вогиіюг, 1. йсроп. 1) обыскивать, пере¬ 
шаривать, тщательно изслѣдовать, 
осматривать, ботшп, паѵет; 2) испы¬ 
тывать, стараться угнать, тепіеш 
аіісщиа, агсапит (тайну), 

вонІро, рві, ріит, 3. вырѣзывать, вы¬ 
сѣкать, аіі^оісі ід аіщиа ге, всиіріив 
ѳ в&хо (изъ камня); роёі. вс. еЬиг, дѣ¬ 
лать статую изъ слоновой кости. 

ВСаІрШів, е, аф. [всиіро] рѣзной, вы¬ 
сѣченный; всиіріііе орав бепіів, ра¬ 
бота изъ слоновой кости, 

воиіріюг, бгів, т. [всиіро] рѣщнкъ, 
ваятель. 

воиірйіга, ае, /. [всиіро] рѣзьба, вая¬ 
ніе. 

всигга, ае, т. шутъ, балагуръ, блюдо¬ 
лизъ. 

воиггШв, е, оф. [всигга] шутовскіЙ, 
шуту приличный. - 

воиггІШод 51ів, /. [всиггііів] шутов¬ 
ство, балагурство. 

яеихтіШѳг, аЛѵ. шутовски, 
воиггог, I. скроіи [всигга] балагурить, 

блюдолизничать, льстить. 
воиШѳ, ів, п. ремень пращи, 
воиѣ&іив, аф. [всиіит] вооруженный 
ЩИТОМЪ. 

воиіѳШц ае,/ [йетіп. отъ всиіга] не¬ 
большое блюдо, чашка. 

воиЙоа, ае,/. ремень, плеть, 
вои&а, ае,/. блюдо, чаша. 
1. воиійіа, ае, /. [Аетіп. отъ всиіга] 1) 

блюдо, продолговато-четыреугольное; 
2) = продолговато - четыре угольная 
Фигура, ромбоидъ. 

2. воиійіа, ае, /. цилиндръ, воротъ, 
шпиль (Саев, В. С. III, 40). 

веиійіит, і, п. [йетіп. отъ всиіит] не¬ 
большой ЩИТЪ, ЩИТОКЪ. 

воиЪнп, і, п. щитъ. 

Зоуіасѳит, і, і». городъ на южномъ 
берегу Италіи, въ землѣ бруттіевъ, 
отт. Зоуіаоеив, оф. 

3оу 11а, ае,/. 1) скала на южномъ бе¬ 
регу Италіи въ Сицилійскомъ проли¬ 
вѣ; по предавію — дочь Форкуса, въ 
к-ую влюбился Главкъ, за что сопер- 
вица ея, Цирцея, изъ ревности пре¬ 
вратила ее въ морское чудовище; 2) 
дочь Ниса, царя мегарскаго; влюбив¬ 

шись въ царя критскаго Мнноса, она 
передала ему осаждаемый имъ г. Мо¬ 
гару, отрѣзавъ у отца своего нѣ¬ 
сколько волосъ, росшихъ на темѣ, 
отъ к-ыхъ по изреченію оракула, 
зависѣло благо ея отечества, н за то 
превращенная въ морскую птицу — 
сігіа. Отт. ЗоуИ&еиа, аф. 

веурЪив, і, т. бокалъ, кубокъ. 
Зсугі&а, Ібів, аф*. = Зсугіа, см. 8су- 
гов. 

Зоугоп, см. Воігоп. 
Зоугов, (-ив) і, /. одинъ изъ Спорад- 

скихъ острововъ; адѣсь у царя Ли- 
комеда скрывался Ахиллесъ; отт. 
Зоугіив, аф,; Зсугіа ѵіг^о = Беіба- 
тіа, дочь Лнкомеда; Зс. тетЪга з 
тетЬга РуггЫ, сынъ Ахиллеса и Дви¬ 
дам ія. 

всуШа, ае и -1е, ев, /. 1) цилиндръ, 
валъ; 2) у лакедемонянъ: тайное 
письмо, секретное предписаніе (на¬ 
писанное на ремнѣ, навитомъ на 
палку). 

ЗоуіЬаѳ, 5пш, т. (8%пд. ЗсуіЬев, ае) 
скиѳы, общее названіе нѣкоторыхъ 
народовъ на юго-востокѣ Россіи; 
отт. а) ЗеуіЫа, ае, /. земля ски- 
еовъ; Ь) ЗоуІЬІоив, аф*. скиѳскій; 
8. атпія = Тапаів, р. Донъ; с) 8оу- 
ІЬівва, ае, /. скиеянка; ф (роёі.) 
ЗоуіЫв, ібів, оф./. и ічЪві. = Зсу- 
іЬівва. 

ее, 1) аесн9. ргопотіпіі впі, себя; 2) 
ргаеро$. = віпе (древн. Форма) ее 
Ггаибе. 

ЗеЪбіЬо8, і, т. рѣка въ Кампанія; 
отт. ЗеЪѳіЫв, ібів, аф*. /ет. д. 

вѳЪшп, или веѵшп, і, п. сало. 
ве-оѳйо, севві, севвит, 8. отходить, 

уходить, удаляться. 
ВО-оешо, сг5ѵі, сгеіиш, 3. отдѣлять, 

аіщиет, аІЦиіб (аЪ) аіщпа ге; Ігор. 
а) удалять, отвергать, тіпиз ібопеов 
вепаіогев; в. ^ибісет; Ь) отличать, те- 
гшп атісиш а Ыво. 

вѳоѳврііа, ае, /. [весо] жертвенный 
ножъ. 

веоеввіо, бпіа, /. [весебо] отшествіе, 
уходъ, рІеЬів іп топіет васгшп. 

вѳоеввшц ив, го. [весебо] удаленіе, 
уединеніе. 

веоіив; см. 2. весив. 
веоішіо, ві, вит, 3. [сіаибо] 1) рѣдко 

(роёі.) запирать отдѣльно; ра»8. ве- 
сіпбі, прятаться; 2) чаще — отдѣлять, 
бехігиш согни & віиівіго; Ігор. в. си¬ 
гав, удалить заботы. 

вѳоішп, і, п. — весиішп. 
8600, весиі, весіиш, 1. 1) рѣзать — раз- 
рѣзывать или обрѣзывать, срѣзы¬ 
вать, бі^ііит, ип^иет, саріііов; мс- 
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дицинѣ в. аііцает, произвести опера¬ 
цію надъ кѣмъ; Ь) а. яепая ип^ие, 
царапать —; в. аіщпеш йа&еШв, бить 
кого плетью; <іопа весіа еІерЬапіо, — 
нзъ слоновой кости; 2) разсѣкать — 
раздѣлять, ^иіп^^е гопае весапі сое- 
Тот; в. таге (аедиог, ЯисШя) рарре; 
а. аёга реппів, летать; в. тіаш, пройти 
д.; ігор. (Ѵѵгд.) в. врет, надѣяться; Ь) 
ігор. рѣшать, приводить къ концу, 
Шет, та#пав гее. 

иѳсог, въ нѣкот. рукоп. и издан, вм. 
аефіог. 

веогёііо, бпів, /. [весегпо] отдѣленіе, 
разобщеніе. 

ѳѳогѳѣо, аЛѵ. [весгеіив] 1) отдѣльно — 
наединѣ; 2) тайно, секретно. 

•еогѳѣив, рагіср. и. весегпо; 2) аф\ 
отдаленный, уединенный, соііів, Іосов; 
отт. весгеіит, і, п. удаленіе, уедине¬ 
ніе; іи весгеіо = адѵ. наединѣ; Ь) 
скрытый, сокровенный, тайный, ІіЬі- 
<іо, сагтеп; отт. весгеішп, і, п. тай¬ 
на, в. аііси^пв. 

вѳоісц ае, /. [вс. ѵіа отъ весо: путь, до¬ 
рога] ігор. а) правило, образъ дѣй¬ 
ствія или жизни, ве^ш весіаш аііси- 
Іпв, идти по чьнмъ слѣдамъ или дер¬ 
жаться чьей стороны; Ь) ученіе, шко¬ 
ла, в. 8іоісогпт, (Зисев біѵегвапш вес- 
і&гпт. 

вѳоѣ&іог, бгів, т. [весіог] провожатый; 
ігор. приверженецъ. 

вѳоШів, ѳ, аф. [весо] разрѣзанный, 
рѣзной. 

вѳоііо, бпів, /. [весо] рѣзаніе; отт. 
іегт. і. дѣленіе, раздробленіе — про¬ 
дажа добычи или конфискованнаго 
имущества; ігор. = добыча или кон¬ 
фискованное имущество; весііопет 
(добычу) е^ив оррібі ѵешІісШ. 

1. вѳоіог, бгів, т. [весо] 1) кто рѣжетъ, 
от-разрѣ8ываюіцій, рѣзака; 8. соііо- 
гит, убійца; 2) іегт. і. занимающійся 
покупкою я продажею добычи или 
конфискованнаго имущества: в. Ъопо- 
пш), см. весііо. 

2. весіог, 1. йѳроп. [ве^IШ^] 1) слѣдо¬ 
вать (постоянно, вездѣ), сопровож¬ 
дать, аііциет, отт. = быть тѣлохра¬ 
нителемъ, служить; весіапіиг іііі вег- 
ѵі СЬгуво#опшп; Ь) неприязненно — 
(рѣдко) преслѣдовать, гнаться за — , 
аіщиет, Іерогет; 2) ігор. добиваться, 
домогаться, в. ргаейат, ѵоІирШев; Ъ) 
(ігор.) стараться узнать, в. ^ио Іосо 
гоаа тогеіиг. 

веоіага, ае, /. [весо] рѣваніе, сѣченіе; 
весіпгае аегагіае, рудники. 

вѳсітш, рагіср. и. весо. 
вѲСпЫѣцв, пв, т. [весиЬо] лежаніе от¬ 

дѣльно, порознь. 

ве-ойЪо, иі, Ііит, 1* лежать отдѣльно, 
особо. 

ѳѳоиі&гів, е, аф\ [весиіиш] принадле¬ 
жащій къ столѣтію, къ празднованію 
столѣтія относящійся, сагтеп. 

веойіит, і, п. 1) поколѣніе, родъ, Ъо- 
тіпит; Ь) вѣкъ, вѣкъ человѣческій, 
жизнь человѣческая; 2) столѣтіе; Ь) 
ігор. нравы, обычаи вѣка, духъ вре¬ 
мени, поуі е#о Ьос в. 

веоипсіапі, б гит, т. [весипбпа] вс. 
тііііев, солдаты втораго легіона, 

вѳоттсі&гіив, аф\ [весипбив] второсте¬ 
пенный, второго сорта. 

1. веошкіо, 1. [весппбив, см. В.] благо¬ 
пріятствовать, поспѣшествовать, аіі- 
диісі. 

2. вѳоипсіо, айѵ. [весипбив] 1) во-вто¬ 
рыхъ; 2) во нторой разъ. 

вѳоип(1ит, [собстѳ. слѣдуя, см. весип- 
бив] I. айѵ. позади, іге; б) во второй 
разъ; И. чаще ргаер. сит. асе. 1) не¬ 
посредственно за, тотчасъ послѣ, 
вслѣдъ за: в. аіщиет; в. Ьипс біет; 
в. ^иіеіет = въ началѣ сна, во снѣ; 
Ь) вдоль, в. Яиѵіит, в. таге; 2) ігор. 
сообразно, соотвѣтственно, по: ѵіѵеге 
в. паіигат, в. Іе^ет; Ь) = въ пользу, 
^ибісаге (бесегпеге) в. аіщиет, — въ 
чью-либо польву. 

вѳошкІцв, аф. собсте. слѣдующій, отъ 
хл. 8е^ио^; отт. = 1) второй, ргішив, 
в, іегііив еіс.; Ьегев в., второй на¬ 
слѣдникъ — въ случаѣ отказа или 
смерти перваго; весипбив а геде, пер¬ 
вый по царѣ; тепва в , десертъ, ае- 
сишіае рапев см. рагэ; Ь) ігор. стоя¬ 
щій ниже, менѣе хорошій, рапів в.; 
ЬашІ иШ весипбив, никому неусту- 
пающій; 2) весппбо Йишіпе (атпі), ве- 
сипбё а^и&, внизъ по рѣкѣ, по тече¬ 
нію; весипбо шагі, вдоль м.; 8) ѵепіив 
веецпбив*, вѣтеръ попутный, благо¬ 
пріятный, отт. весипбив — а) благо¬ 
пріятный, счастливый, ргоеіішп, паѵі- 
^аііо; Іех в. аіісиі; Гогіипа в. и гее ве- 
с ап бае, благопріятныя обстоятель¬ 
ства, счастіе; Ъ) благопріятный, бла¬ 
госклонный, рориіив, сіатог; весипба 
сопсіопе, при одобреніи собранія, 

веоогѳ, адѵ. [весигив] 1) беззаботно; Ь) 
безпечно; 2) бееоп&сно. 

вѳоигіГег и -^ег, ёга, ёгит, аф\ [ае- 
сигів-Гего-^его] носящій топоръ, сѣ- 
киру. 

вѳойгів, ів, /. топоръ, сѣкира; ігор. а) 
ударъ, рана, іп]ісеге или іпйі^еге 
(нанести) весигіт геірпЫісае; Ь) 
топоры носили ликторы предъ 
высшими должностными лицами въ 
своихъ Гавсев, отт. весигів и (чаще) 
ріигаі. = власть, господство, ОаШа 
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виіуесіа весигіЪив, рвмсжоЙ власти; 
Мебиз іітеі весагѳѳ = іішеі ішре- 
гіиш К. 

вѳоигІіав, Йіів, /. [вес иг ив] 1) безза¬ 
ботность, спокойствіе духа, безмя¬ 
тежность; Ь) бевпечность, равноду¬ 
шіе; 2) безопасность, 

вес Огив, оф. [ее-сига] 1) беззаботный, 
безмятежный, спокойный, в. ват <іе 
Ша ге; весигпв іиіигі, — насчетъ бу¬ 
дущаго; Ь) безпечный, равнодушный; 
2) (рѣдко) безопасный, Іосов. 

1. весив» п. гіиксі. = вехив: ѵігііе весив. 
2. весив, айѵ. [ведиог] 1) иначе, дру¬ 
гимъ образомъ, не такъ, пето в. бі- 
сеі; в. евЦ веспв ас (аЦпе) или ^а&т, 
иначе нежели; 6) не такъ, какъ бы 
слѣдовало — нехорошо, дурно: ві ве¬ 
сив ассібегіі; гев в. севвіі; в. ехівііта- 
ге бе аіщио, имѣть дурное мнѣніе о 
комъ; с)\Тас) = шіпив, менѣе: весив 
іп іів ѵігіиш егаі, 2) сотпраг. вѳсіив, 
другимъ образомъ, иначе, ^шб біхі- 
тив весшв ^иат ѵеііев? Ь) съ отрица¬ 
ніемъ поп, Ъаиб, піЬіІо — менѣе: пе- 
^ие ео в., піЬіІо в, тѣмъ не менѣе, не 
смотря на то. 

вѳоиіив, рагіер. и. ведиог. 
веб, соту. но — однако, впрочемъ. 
8ебаіѳ, адт. [аебаіив] тихо, спокойно. 
вебаИо, ошв, /. успокоеніе, 
вебаіив, рагіер. ха. вебо; 2) оф. тнхіЙ, 
спокойный. 

вѳбёоІт, аф. пит. саЫ. шестнадцать, 
вѳбеойіа, ае,/. Зетіп. отъ вебев. 
вебео, вебі, веввиш, 2. 1) сидѣть, арпб 

аі^иеш, ід ецио, виЪ агЬоге; (рѣдко 
аЫаі. безъ предл.) вебепв вебе ге&і&; 
ігор. а) оставаться, особл. празднымъ, 
ничего не предпринимать, ничего не 
дѣлать, в. боті; ітрегаіог вебе* апіе 
тоепіа; Ь) вебе* шіЬі, я твердо рѣ¬ 
шился; вебе* апішо, глубоко запечат¬ 
лѣлось; 2) садиться, опускаться, осѣ¬ 
дать, пеЪиІа вебе*; топіев вебівве Ге- 
гипі, говорятъ, что —. 

вебев, ів, /. [вебео] мѣсто сидѣнья — 
сѣдалище, скамья, стулъ, вебев, ^иае 
егапі виЪ ріаіапо, ігор. а) мѣстопре¬ 
бываніе, мѣсто жительства, аішб 
ботіеіііит, аііав в. реіеге: геіівдиеге 
ботит ас вебет виат; вебев Ашбаіиг 
Уепегі (=храмъ); {доге вебет, по¬ 
селиться; Ь) мѣсто, на к-омъ что по¬ 
коится, основывается, основаніе, шо- 
Іігі топіет вебе впа. 

вебДѳ, ів, п. [вебев] сѣдалище—скамья 
или стулъ, кресло. 

вѳбШо, бдів, /. [ве-б-Шо отъ гл. іге, 
совете, от-расхожденіе] 1) раздоръ, 
несогласіе, іпіег сіѵев; 2) возстаніе, 
мятежъ, бунтъ, в. огіа еві іп савігів. 

ВѳбШовѳ, аДѵ. [вебіііовив] мятежно. 
вебШовив, оф. [вебіііо] 1) возмути¬ 

тельный, мятежный, огаііо, Ъото; 2) 
безпокойный, тревожный, ѵі*а. 

вебо, 1. [вебео] совете, заставить сѣсть, 
опуститься, обманов, ігор. успоков- 
вать, унимать, укрощать, аштов ті- 
1і*ит, вебіиопет; в. ві*іт, Гатет, уто¬ 
лить жажду, голодъ. 

ВѲ-бйоо, хі, с*иш, 8. 1) отводить въ 
сторону, атіеит; 2) роёі. (ОМ.) от- 
раздѣлять, ипба вебпсіі іеггав биав. 

вебиоііо, бпів, /. [вебпео] отведеніе 
въ сторону. 

вѳбиоіив, рагіер. гл. вебпео; 2) оф. 
удаленный, далекій, іеглц іп вебпеіо, 
въ удаленіи, въ уединенія, 

небиіііая, аіів, /. [вебиіив] 1) стара¬ 
тельность, ревность; 2) хлопотливость, 

вѳбйіо, асІѵ. [вебиіив] 1) старательно, 
ревностно, аі^иісі ^асеге, сотрагаге; 
в. аибіге, внимательно —; 2) съ на¬ 
мѣреніемъ, нарочно, іетрив іегеге. 

иѳбйіив, аф. [вебео?] 1) старательный, 
ревностный; 2) хлопотливый, 

в адов, б*іа, /. 1) посѣвъ, посѣянное, 
хлѣбъ вежатый, в. аііа віаі; Ъ) ігор. 
куча, множество, іеіогпт, ѵігопшц 
2) засѣянное поле, нива: ве^еіев Іе- 
еппбае; Ъ) ігор. почва, основаніе, по¬ 
водъ, в. яіогіае. 

8ѳ&ѳв*&, ае, /. городъ на сѣверъ бе¬ 
регу Сициліи; отт. вѳдоѳіаішя, 
оф. и ейЬзі. Ве^ѳві&пі и 8евее*ѳа- 
вѳв, іит, т. жннелж г. С. 

8ѳдо8*ев, ів, т. князь германскій, 
тесть Арминія, другъ римлянъ, 

ве&тѳпішп, і, п. [весо] 1) отрѣзокъ; 
2) ріиг. ведтепіа (вс. Іатіпае) золотыя 
блестки. 

вѳ&пѳ, см. вѳзпііег* 
вертів, е, аф. [ве =• віпе-і^пів] вялый, 
медленный. 

везпНвг и (рѣдко) ве^пе, адт. [ве^шв] 
вяло, медленно. 

8бвпі*і&, ае и -*іев, ёі,/. [ве$шв] вя¬ 
лость, медленность. 

вв&гё8ІВ' е, аф. [ве-^гех] отдѣльный, 
уединенный. 

ве&гёво, 1. [ве-цтех] отдѣлять отъ 
стада, оѵез; чаще ігор. отдѣлять, раз¬ 
лучать, удалять, аі^иет а ве; в. рп- 
ртат = в. рп^папіев. 

8евивІаѵі, 5гит, т. племя въ Галлія, 
сосѣди аллоброговъ и эдуевъ. 

8ѳ]апив, 1) аф. см. 8ѳ/ия; 2) пом. 
ргорг. Ьисіив Аеііав 8., бывшій пре¬ 
фектомъ гвардія (ргаеГесіиа ргаеіо- 
гіо) при кмп. Тиверіи. 

вѳ]й^ів, е, оф*. [вехди^ит] запряжен¬ 
ный шестеркою; отт. зиЬзі. ве^и^ев, 
іиш, т. шестерня* 
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вв^йдо, I. отдѣлять. 
в^ипойт, адѵ. Гв^хш^о] отдѣльно. 
вѳ^ипоЙо, бпів, /. [8€цип#о] отдѣленіе. 
ве-Ітшзо, пхі, псішп, 8. 1) отдѣлять, 
раздѣлять, разлучать, ее аЪ аІЦио; 
Аірее ведші#тшІ Ііаііат а СЫН*; ігор. 
з. ее а ІіЬегШе тегЬотт (разстаться, 
отказаться); 2) ігор. различать, Ъепі#- 
пііаіеш а Іаг^Шопе. 

Ѳеіив, і, ран. имя: Магспа 8., другъ 
Аттнка а Цицерона; отт. ОД&пиз, 
оф. 

веіѳоііо, бпів, /. [вѳ1і#о] выбираніе, 
выборъ. 

8а1ѳаоіа и -сёа, ае, /. Селевкія: а) 3. 
ВаЬуІоша, при р. Тигрѣ въ Вавилоніи; 
Ь) 8. Ріегіа, городъ въ Сиріи, близъ 
Оронта. 

Веіѳиоив, і, т. (ОДаЮг), полководецъ 
Александра М., впослѣдствіи царь 
сирійскій. 

ве-ІІЬпц ае, /. полфунта. 
вѳіідо, Іб^і, Іесішп, 8. [ве-іе^о] выби¬ 

рать, избирать. 
Веііпив, ипііа, /. 1) городъ на южн. 

берегу Сициліи; 2) городъ въ Кили* 
кіи. 

вѳіііц ае,/. [ем. вебпіа отъ вебев] стулъ 
или кресло, іп веііа аебеге; особл. а) 
должностныхъ лицъ, а. сигиіів; Ь) 
преподавателя; с) ремесленника: ра¬ 
бочій стулъ. 

ввііагішц іі, т. распутникъ. 
аѳіііаіѳгпіа, <5гшп, п. [веііа-віегпо] 
жертвоприношеніе богинямъ; помѣ¬ 
щеніе идоловъ на стульяхъ, уста¬ 
вленныхъ яствами. 

веШШц ае, /. [йетіп. отъ веііа] 1) не¬ 
большой стулъ, стульчикъ; 2) небол. 
воснльное кресло. 

веііаіагіпв, і, т. [веііпіа, см. веііа, с] 
ремесленникъ. 
мтѳі, сиіс. 1) однажды, разъ, одинъ 

разъ, поп в. веб Ъів; поп ріпв я лат 
8.; опт. ветеі 4попіат тепегаі, такъ 
какъ онъ уже пришелъ; иі (иЫ) ве¬ 
теі, коль скоро; 2) разъ, первый 
разъ, Ъів Мет іесіі, 8. Котае, ііегит 
АіЬепів; 3) = за одинъ разъ, разомъ, 
вдругъ, пі тііат 8. Йпігепі; в. оЪвог- 
Ъеге ріасепіаз; Ь) разъ навсегда, 
^шЪаа а іе ветеі і^поіпт еві (про¬ 
щено). 

Ветёіѳ, ев и -Іа, ае,/. дочь Кадма, мать 
Вакха отъ Юпитера; отт. 8ете1ѳІив 
« вѳтѳіѳив, оф. 

ветѳп, іпів, п. [вето] 1) сѣмя, ветел 
тали врагдоге; ігор. первое основа¬ 
ніе, причина, 8. ТІГІПІІ8, <ІІ8С0Г<ІІав, 
ЪеШ; 2) ігор. поколѣніе, родъ или 
сопегеі. отрасль, потомокъ, в. Нота- 
пат, ге#іит; роіі. ветіда РЬоеЪі = 

ѣііпв РЪ., Аевсиіаріпа; 8) роіі. = пе¬ 
реездный черенокъ, высадокъ, саже¬ 
нецъ. 

вѳтѳпвЪгів, въ нѣког. рукоп. ем. ве- 
тевігіа 

вѳтѳпІІГег, ёга, ёгпт, аф\ [ветепіів- 
Гего] плодоносный. 

вѳтепіів, іе, /. [ветел] посѣвъ; аѳ- 
теліет Гасеге, сѣять, засѣвать поле. 

вѳтѳпІІѵив, аф. [ветепіів] къ посѣву 
относящійся; (Пев 8., день посѣва, д. 
сѣявія. 

вѳтегшів, е, оф. = аетіегтів. 
ветѳвігіа, е, аф. [вех-тепвів] шести¬ 
мѣсячный. 

вѳтѳвиз, аф\ [веті-есіо] полу съѣден¬ 
ный, полуобглоданный, 

вѳті, въ словахъ сложныхъ = пол- 
полу. 

вѳті-асі&рѳгіав, аф. полуоткрытый. 
веті-атЬивіив, аф. полусожженный, 
вѳті-апітів, е и -тпѳ аф. полужи¬ 

вой — полумертвый, 
вѳті-арѳгіия, аф. полуоткрытый. 
вѳші-Ьов, бѵів, т. полубыкъ, 
веті-оарѳг, ргі, т. полукозелъ, 
вѳті-сгѳтаіив и -егбтив, аф. [сгето] 

полу сожженный. 
веті-оиЫіаІів, е, аф. мѣрою въ пол- 

локтя. 
вѳті-йѳив, і, т. и -<1еа, ае, /. полу¬ 

богъ, полубогиня, 
вѳтічіосіив, аф‘. полуученый, 
ветіѳгтів, е и -шив, аф. [зеті-агта] 

полувооруженный. 
веті-Гаоіші, аф. сдѣлавный до поло¬ 
вины. 

вѳті-Гѳг, ёга, ёгшл, аф. [Гете] 1) по¬ 
лучеловѣческій, полуввѣрскій; 2) по¬ 
лудикій. 

вѳхпі-^ѳгтйаав, аф. полугерманскій. 
вѳті-&гаѳоив, аф. полу греческій, 
вѳші-^гаѵів, е, аф. полуотягченный, 

полупьяный. 
вѳ-тірто, I. переселяться. 
вѳті-Ыапв, (іе, аф. [Ыо] полуоткры¬ 

тый. 
вѳтІ-Ъото, тіа, т. 1) получеловѣкъ; 

2) аф. полудикій 
веті Ъога, ае, /. полчаса. 
вѳті-І&оѳг, 6га, ёгпт, аф. полуразор¬ 

ванный, полурастерзанный. 
вѳті-ІіЬѳг, 6га, ёгшп, оф. полусво¬ 

бодный. 
вѳті-ііха, ае, и», полумаркитангы че¬ 

ловѣкъ, к- ы& не лучше маркитанта 
(бранное слово). 

вѳті-тав» бгів, т. полумужчина, гер- 
маФродидъ. 

веті-тогішів, аф. полумертвый, 
ветш&гіит, іі, п. [ветел] разсад¬ 
никъ; ігор. а. вееіегпт, источникъ—; 
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в. СаШіпагіит, такое общество, изъ 
к-аго являются люди, подобные Ка¬ 
талинѣ. 

вѳшіпаіог, бгіа, т. [аешіпо] сѣятель; 
ігор. виновникъ. 

вѳті-пѳх, ёсіа, аф. полумертвый, 
ѳѳтіпо, 1. [аетеп] 1) сѣять, Ъогйешп; 

ігор. производить; 2) засѣвать, адоит. 
вѳті-пйсіив, оф. полунагіб. 
ѳѳті-рѳгГѳоіив, оф. полуокоичѳняый. 
ваті-ріаоѳпгшия, аф. полуплацен- 

тійскій, см. Ріасепііа. 
вѳті-ріѳпия, оф. до половины пол¬ 

ный, до полов, наполненный; ігор. 
несовершенный, неполный. 

вѳті-риШшц оф. полуобрѣзанный. 
Зѳтіг&тів, ів и кііа, / супруга Нина, 

царя ассирійскаго, 
вѳті-гѳсіиойиа, аф. поіузагнутыЙ. 
вѳті-гѳГеоІив, аф. полупоправлен¬ 
ный. 

вѳті-гйіив, аф. [гио] 1) полуразорен- 
ный, полуразрушенный; 2) полувозве¬ 
денный (Тас. Апп. I, 61). 

вѳтів, іввіз, т. [аетіа-аа] 1) половина 
асса; 2) = половина, напр. десятины, 
фута, наслѣдства; о процентахъ = 
1І2°/о въ мѣсяцъ или 6% въ годъ: ае- 
тіз8іЬив тадоа соріа респаіае еві, за 
6% можно получить много денегъ. 

вѳті-вѳриШів, оф. полу зарытый, по¬ 
лу и огребенный. 

вѳті-вотпІѳ, е и -пив, аф. полусон¬ 
ный. 

вѳті-вирішхв, аф> до половины на¬ 
задъ загнутый; полунавзннчь лежа¬ 
щій. 

вѳтііа, ае, /. дорожка, тропинка, стезя. 
вѳтіШів, ѳ, аф. [аетііа] къ дорожкѣ 

относящійся, тропиночный. 
вѳші-ипоіа, см. вѳтипоіа. 
вѳті-ивѣйіо, 1. сжечь до половины, 
ѳѳті-пвіиѳ, оф. [ого] полу сожженный, 
вѳті-ѵіг, і, т. 1) полумужчина, полу¬ 
человѣкъ, сепіаигиа; 2) оф. женопо¬ 
добный, слабодушный, 

вѳті-ѵігив, оф. полуживой, 
вѳті-ѵооаіів, е, аф. полугласный, 
вѳтпбпев, пшп, ш. племя германское 
между Эльбою и Вислою. 

вѳ~тдаіив, П, т. [ем. аетіто<1іиз] по¬ 
ловина мѣры (тойта). 

ветоШв, рагіср. и. ѳетоѵео; 2) аф. 
отдаленный, уединенный, Іосив. 

вѳ-тдѵео, тоѵі* тоШш, 2. отдалять, 
вѳтрѳг, айѵ. всегда, 
вѳтрііегппв, аф. [ветрег] всегдаш¬ 
ній, всегда продолжающійся, постоян¬ 
ный, ідоіа, сиг8іі8 аіеііагшп, тетогіа. 

8ѳтргопіив, родовое ямя; къ этому 
роду принадлежала Фамилія Гракховъ; 
оттп. Зѳтргопіапив, оф. 

вѳтиі, древн. ф. = аітиі. 
вѳт-ипоіа, ае, /. 1) половина укиім 

т. ѳ. \/1А асса; 2) = 24-ая часть цѣла¬ 
го; Ьегев ех а., наслѣдникъ получаю¬ 
щій 24-ю часть наслѣдства; Ь) ігор. 
бездѣлица, малость, Ьоиа еЗпа аехпип- 
сік ѵепіепшц было продано за безцѣ¬ 
нокъ. 

вѳтипоіагІив, оф. составляющій ххо- 
половнну унціи или 24-ую часть цѣла¬ 
го; іепаз в., 1/и°/0 въ мѣсяцъ или 1/2°/0 
въ годъ. ч 

вепшвіиі&іиа и вѳпшвіііаіив = ве- 
шіааіаіаіаа, см. вѳшіавіоіо. 

вѳашвіив = аетіавіив. 
Вепсц ае, /. городъ въ Умбріи; отт. 
Вѳпѳпвів, е, аф. 

вѳпаейіит, і, ». [вепаіиа] мѣсто, гдѣ 
собираются сенаторы, 

вѳпагіоіав, і, т. [аетіп. отъ аепагіав] 
шестистопный стишокъ, 

вепагіив, аф. [аепі] состоящій шагъ 
шести; тегаиа а. и яиЪеі. вепагіив, іі, 
т. шестистопный стихъ, обыкн. ли¬ 
рическій. 

вепЗДог, бгіа, т. [аепаіиа] членъ сена¬ 
та, сенаторъ. 

вѳп&ібгіив, аф. [велаіог] сенаторскій; 
отт. еиЬві. вепаіогіпа, іі, ж. принад¬ 
лежащій къ сенату, сенаторъ, 

вѳпаѣив, па, -т. [аепех] сенатъ, особл. 
римскій; аепаіиа еаі, а. ІиЬеіиг, се¬ 
натъ созванъ, сенаторы собраны; ае- 
паіп шотеге, исключить нзъ с.; Іедоге 
аепаіпш = читать списокъ сенато¬ 
ровъ; в. Іе&ііілшв, собраніе сената въ 
обыкновенные, назначенные дни; а. 
ішіісіиа, чрезвычайное собраніе сена¬ 
та; дате аііспі аепаіпш, позволить ко¬ 
му явиться въ сенатъ, дать кому ау¬ 
діенцію въ сенатѣ. 

вѳп&іав-еопвиишп, см. оопниіѣшхх. 
Вѳпёса, ае, т. Фамильное имя долгіе 
Аппаеае; М. Аппаепа 8., родомъ нзъ 
Кордубы въ Испаніи, риторъ, н сынъ 
его 8. Аппаепа 8., философъ, учитель 
Нерона. 

1. вепѳоіив» аф. [аепех] старый, пре- 
старѣлый, отт. $ыШ. аепесіа, ае, /. 
(роіі.) старость, престарѣлость. 

2. вепеогшц тіа, /. [аепех] 1) старость,' 
старческій возрастъ, ѵіхіі ай вппипат 
вепесШІет, — до глубокой старости; 
Ь) сопсг. старики, старцы, аепесіоа 
аетрег адопа аііцпій; 2) ігор. (роН.) 
мрачный видъ, строгость, бгопііа; Ь) 
сѣдина. 

8епѳпвів, е, аф. см. Зѳпа. 
вѳпѳвоо, аѳппі, — 8. [аепех] старѣть, 

состарѣваться, раіег аепшЦ ігор. 
ослабѣвать, уменьшаться, терять си¬ 
лу, свѣжесть, шогЪпа, Іаоа аедевсіц 
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ргаіа венввсшіі; Іииа вепевсіі, луна 
иа ущербѣ. » 

аепѳх, пія, аф. 1) старый, а. тііев, 
обыхн. пМ, вѳпех, вопія, т. старить, 
старецъ, рѣдко /ет. д. старуха; 2) 
еотраг. вепіог, старшій, ^ао егаі пе- 

.шо вепіог; яешогев Раігшп (оррое. ^а- 
піогев); Ь) болѣе зрѣлый, болѣе совер¬ 
шенный, огаію в. 

•епі, ае, а, аф. пит. ЗШг. [вех] по ше¬ 
сти: рпегі вепаш (=а вепогшп) ашю- 
тт, каждый шестж дѣтъ; Ъів аеш, 
двѣнадцать. 

тепі-Дѳпі, ае, а, оф. пит. йігіг. по- 
шестнадцати. 

•ѳшІІА, ѳ, аф. [вепех] 1) старческій, 
приличный ши свойственный стари¬ 
ку, ргпбепііа; абоіевоепв, іп 4ао еві 
вепііе аіцпіб; 2) къ старику относя¬ 
щійся; аборііо в., усыновденіе стари¬ 
комъ. 

«ѳпііііѳг, абв. [вепііія] по-стариковски. 
мпіог, ем. вепех, 2. 
•епішп, іі, п. [вепех] 1) престарѣлость, 

дряхлость, тогЪав еі в.; 2) ігор. 
скорбь, огорченіе, еа гее тіЬі вепіо 
еаі, = ддя меня прискорбно, меня 
огорчаетъ; сопіесіоя (удрученный) ве¬ 
то; Ь) угрюмость. 

вепбпев, пт, т. народъ въ юго-восг. 
ч. Гаддіи. 

•епвіЫНв, е, оф. [вепііо] чувствуе¬ 
мый, ощутительный. 

«епвіойіцв, і, т. [йетіѣ. отъ вшив] 
мысль, небольшое предложеніе. 

«епвіт, сиіѵ. мало-по-налу, понемно¬ 
гу. 

вепвпв, ив, т. [вепііо] 1) чувство, ощу¬ 
щеніе (боіогів), чаще чувство, способ¬ 
ность чувствовать, вепвпв ѵібепбі, 
зрѣніе; в. апбіепбі ши 8. апгішп, 
слухъ; 2) ігор. чувство, мысль, оеобл. 
ріиг. повігі вепаив соп^гпеЬапі; веп- 
вия впов аіісиі арегіге; Ь) образъ мыс¬ 
лей, расположеніе, настроеніе духа, 
мнѣніе, сіуішп вепвпв егда пов; тіЬі 
ріасеі в. ^ов бе герпЫІса; с) смыслъ, 
понятіе, значеніе (слова), тегЬа биов 
вепвпв ві^пШсапііа. 

нѳпіепііа, ае,/. [вепііо] 1) мнѣніе, шей 
вепіепііД, по моему мнѣнію; ЬаЪѳо 
Шат вепіепііат ши впт іп Ша веп- 
іепііа, я того мнѣнія; іп вепіепііа 
шапеге (регтапеге), оставаться при 
своемъ мнѣніи; бе вепіепііа аіістдпв, 
по мнѣнію —, согласно съ чьимъ мнѣ¬ 
ніемъ; ех вепіепііа =* по желанію, 
шшлучшнмъ образомъ, напротивъ въ 
формулѣ присяги: ех апіші вепіепііа, 
по убѣжденію, по совѣсти; Ъ) мнѣ¬ 
ніе — приговоръ, голосъ, ^пбісів, ае- 
паіота; бісеге (баге, іегге) вепіепііат, 

сказать мнѣніе, подать голосъ; іп веп¬ 
іепііат аіісгцив біясебеге, согласить¬ 
ся съ чьвмъ мнѣніемъ; е) мнѣніе, 
мысль, а асиіа; Ьгеѵііег бе вш&иііа 
вепіепііів біврпіаге; 2) смыслъ, зна¬ 
ченіе, тегЪі; іб ЪаЬеі Ьапс вепіепііат; 
Ь) содержаніе, ерівіоіае, сопсіопія (рѣ¬ 
чи); іп Ьапс вепіепііат Іоспіпв еві 
(= слѣдующимъ образомъ), 

•ѳпіепіібіа, ае,/. [бетт. отъ вепіеп¬ 
ііа] небольшое изреченіе. 

вепіепШае, адѵ. [вепіепііовпв] со мно¬ 
гими изреченіями; глубокомысленно, 
остроумно. 

вѳпіепііовия, аф. [вепіепііа] богатый 
мыслями, изреченіями; богатый со¬ 
держаніемъ. 

вѳпіішц ае,/. нижняя часть корабля, 
куда стекаетъ нечистота; стокъ не¬ 
чистотъ, грязь; ігор. в. огЪіа, геірп- 
Ыісае, отребіе общества. 

Ѳопііпшп, і, п. городъ въ Умбрія, 
отт. вепішшц йііз, аф. 

•ѳпіІо, пві, пват, 4* 1) чувствовать, 
ощущать, боіогет; Ь) ігор. узнавать 
на дѣлѣ, испытывать, вепві РЬШрров 
(сраженіе при Ф.); доіб вепвіввеі аб 
Атагіспш; 2) замѣтить, догадываться 
ши узнавать, бе ргоіесііопе еогшп 
вепвепші; Ь) понимать, вепііо, ^пат 
іб віі ехі^ппт; ріоа вепііге, болѣе 
смыслить, видѣть дальше, быть ум¬ 
нѣе; В) думать, мыслить, имѣть мнѣ¬ 
ніе, ііа вепііі, пі Іоцоііиг (какъ гово¬ 
ритъ]^ ѳабѳт вепііге, быть того же 
мнѣнія; шіг&ЬіІііег бе аіщпо в., имѣть 
прекрасное мнѣніе о комъ; в. сот аіі- 
^ио, быть съ кѣмъ одного мнѣнія, 
быть съ кѣмъ заодно; отт. (рагіср.) 
ведав, о гл по, п.^виЬеі. мнѣнія, мысли. 

депНв, ія, т. терновникъ, терновый 
кустарникъ. 

вѳпіші, оф. [вепіів] тернистый — не¬ 
ровный, шероховатый, дикій, 

вѳогвшп и (рѣдко) веогвив, а4ѵ. [яе- 
тегват] отдѣльно. 

вер&г&ЪШя, е, аф. [вераго] удобоотдѣ- 
лнмый, раздѣляемый, 

верагаіе, асіѵ. [верагаіов] отдѣльно, 
особенно. 

аерагаііш, обе. [вераго] отдѣльно, 
верагаііо, бпіа, /. [вераго] отдѣленіе, 
раздѣленіе. 

вераг&іив, рагіср. и. вераго; 2) аф. 
отдѣльный, ѵоіатѳп; верагаіів іетро- 
гіЬив, въ разныя времена, 

вѳр&го, 1. отдѣлять, таге аерагаі Еа- 
горат аЪ Авіа и (роёі.) Еигорат 
АвіЙ, — Европу отъ Азія, 

вѳрёііо, реііуі (реііі), раііпт, 4. хоро¬ 
нить, погребать, в. аіцпет; ігор. а) 
совершенно прекращать, уничтожать, 
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Ъеііит, доіогет; Ь) погружать, вериі- 
іив аопшо; верп Ни в ѵіпо, пьяный, 

норм, іа, /. 1) изгорода, изгородь, за¬ 
боръ; 2) роіі. прегражденіе, 

веріо, ае,/. каракатица (рыба), 
вѳрітѳпіит, і, п. [веріо] ограда, за¬ 

боръ. 
веріо, воре и вертит, 4. 1) огоражи¬ 

вать, загораживать, а1ідаі<1 ге аІЦиа, 
отт. (рагіср.) аеріпт, і, п. = виЬві. 
ограда; 2) ігор. ограждать, охранять, 
защищать, пгЬеш тигів, доптт сиііо- 
діЪиа. т 

ВѳрІ&ѳІв, ае, /. названіе улицы въ г. 
Капуѣ. 

ве-рбпо, рдаиі, ровіішп, 8. 1) класть 
въ сторону, откладывать, отлагать, 
Ггашепішп іп (на) (Іесет аплоа; отт. 
в. аіщпід ад (іп) іии съ дат. п. назна¬ 
чать, предназначать: Іоспв аегѵіІіЪия 
роепіа вероаНпа; Ь) отлагать, выби¬ 
рать, де шШе 8а$ііііа апаш; с) отдѣ¬ 
лять, Ъапс рагіет а сеіегів; роН. а. 
іппгЬапшп дісішп Іѳрідо (аЫаі.) отли¬ 
чать отъ —; 2) удалить, аіідиет іп 
іпапіат; ігор. а. песіаге сигав, 

веріет, аф\ пит. сагй. сень. 
8оріешЬѳг, Ьгів, е, аф\ [веріет] къ 

седьмому мѣсяцу принадлежащій (счи¬ 
тая съ Марта м.)—-сентябрьскій; отт. 
ВеріетЪѳг, Ьгів, т. (ас. тепаіа) Сен¬ 
тябрь. 

веріеш-ІІшів, аф\ [дао] семи проточ¬ 
ный, ЗДІаа. 

вѳріѳт-8ѳтіпив, аф\ (роН.) семи¬ 
кратный. 

вѳріет-ріех, Ісіа, аф. семикратный, 
вѳріѳтігіо, -опаіія, см. вѳріеніг-. 
веріет-ѵіг, і, т. септемииръ: одинъ 
изъ членовъ коммиссіи, состоящей 
изъ семи мужей. 

вѳріетѵігоіів, е, аф\ къ оептемвиру 
относящійся, принадлежащій, см. аер- 
іеттіг; отт. виЬві. веріетѵіг&іеа, іпт, 
т. г аеріеттігі. 

веріѳтуігаідиц ив, т. должность нлн 
достоинство септемвнра, см. аеріетѵіг. 

вѳрѣепогіив, аф. [веріет] нзъ семи 
состоящій; ѵегшия в., семистопный 
стихъ. 

вѳріеп-йёоікп, аф. пит. сагЛ. семнад¬ 
цать. 

вѳрібхіі, ае, а, оф*. пит. ЛШг. 1) по се¬ 
ми, каждому семь; 2) роН. = веріет, 
семь. 

ввріепігіо, бпіа, т. обикн. ріиг. вер- 
іепігібпев, пт, т. [веріет-ігіопев] 1) 
семизвѣздіе: аеріепігіо т^ог, Боль¬ 
шая Медвѣдица; а. тіпог,МаіаяМедв.; 
2) = сѣверъ, іп аеріепігіопеа тег^еге, 
ад а. аресіаге; Ь) сѣверный вѣтеръ, 
асег аеріепігіо огіаа еаі. 

вѳріѳпігіоп&іів, е, аф. сѣверный, см. 
веріепѣгіо. 

вѳрііев, айл. пит. [аеріет] семь разъ, 
ввріітапі, бгат, т. [аеріітпа] солда¬ 

ты седьмаго легіона, 
веріітіпв, родовое имя. 
иѳріЗпшв, аф\ пит. опі [аеріет] седь¬ 

мой; отт. веріітшп, айѵ. въ седьмой 
разъ. 

вврйіідоіхіевітав, аф*. пит. огй. [вер- 
іт^епіі] сем «сотый. 

вѳрііпвѳпіі, ае, а, аф\ мм ж. сагб. [вер- 
іет-сепіит] семьсотъ, 

верііпвѳпііев, а&о. пит. [веріІл$епіі] 
семьсотъ разъ. 

вѳріігёіііів,е,аф. [веріет-гетаа] свжк- 
весельвый. 

веріаавѳвітшц аф\ пит. огй. [аеріаа- 
^ідіа] семидесятый. 

верѣаавіпіа» оф. пит. сагЛ. семьде¬ 
сятъ. 

вѳріит, і, п. см. веріо. 
вѳрійтпв •= аеріітпя. 
вѳріипх, псіа, #>. [аеріет-апсіа] 1)сек- 
унцій, т. е. семь двѣнадцатыхъ асса; 
2) (вообще) семь двѣнадцатыхъ частей, 

веріав, рагіср. и. веріо. 
ВѲрпіогвІів, в, аф. Гаерпіспшк] могиль¬ 

ный. погребальный. 
вѳрпіопшц і, п. [аереііо] 1) могила, 

гробница, топашеоіит аерпісгі; 2) 
ігор. надгробный камень, надгробм. 
памятникъ, н&дгробн. надпись, аероі- 
сгпт ехаігпегѳ, Гасеге; 1е&еге вероі- 
сга; Ь)=хумершій, покойникъ, ріасаге 
верпісга. 

вериіійга, ае, /. [аереИо] погребеніе, 
похороны. 

вѳриШів, рсиіср. и. аереііо. 
вѳааіпо, аѳ, /. рѣка въ Галлін, нын. 
Сена. 

веци&п!, бгпт, т. племя въ Галлія, 
при р. Сенѣ. 

веаиах, ѣсів, аф. [аедиог] легко, бы¬ 
стро или охотно слѣдующій, е^иоа; 
ппдаѳ в^иасев, — быстро слѣд. одна 
за другою; Натта, Гатив а., быстро 
или всюду простирающійся, проходя¬ 
щій. 

ведиѳаіег, аіга, вігшп и вѳдиѳвігів, е, 
аф. посредствующій; чаще еиЬН. ае- 
4иеаіег, вігіа, и>. посредникъ, 

водакиз, айѵ. = аесіпа, см. 2. веоиа, 2. 
вѳдиог, веяииіив (сЯіив) а, вециі, йероѣ. 

8. 1) слѣдовать, идти за —, аІщиет; 
весаіі випі сит отпіЬиа сорііа; часто 
о времени и порядкѣ: ашшв ведпепв; 
ае^ш1^^ сі&тог; 8е^шіаг иі дісат = 
теперь я долженъ сказать; 2) ігор. 
слѣдовать—подражать «им держать¬ 
ся (чего): в. аіщает, а ехетріот, 
сопаіііот аііси^па, а. паіагапц Ь) слѣ- 



«егро 508 

довать — явствовать (ітрегв.) вециі- 
іиг иі Ьаес Гаіва віпі; ^аііиг, саая&з 
евяе таіі&я еіс. явствуетъ, что — ; 
с) = доставаться: пгЪев Шае 
іог Аеіоіов; гее веяиііиг тісіогет; 
д) = не представлять затрудненій, не 
требовать большихъ усилій, г&пше 
ее<ішІііг (Ѵігд.) о вѣтвя, к-ую легко 
отломить; Іаое еві роІсЬеггіша ^^ит 
веяиііиг (проходить сама собою) поп 
агсевяііиг; 2) преслѣдовать, в. Ъояіея; 
ігор. а) имѣть въ виду, искать, домо¬ 
гаться, в. аіістцпв атісШат; я. рга- 
ііат С&еяагів; я. Гогіппат та^ія ^^ат 
Згаііат; Ь) = стремиться, идти куда: 
а. Ііаііат, Роппіав. 

вѳпц ае, /. запорка, засовъ, 
вегарёшп, еі, п. [Звгарія] храмъ Се- 
рапнса, въ Александрія. 

8ег&ріо, бвія, т. греческое имя. 
Вег&рія, ія • ібів, т. божество егип¬ 
тянъ. 

яѳгѳ, адѵ. — яего, адѵ. 
яѳгѳпііая, йіія, /. Гяегепоя] ясность, 
ясная погода, соеІі, <1іеі;Чгор. я. Гог- 
іопае, благоденствіе, 

вѳгбпо, 1. [яегепиа] яснымъ дѣлать, 
прояснять, я. соеіот; ігор. в. врет 
Ггопіе, веселымъ видомъ выражать 
надежду. 

яегеппв, ад). 1) ясный, свѣтлый—без¬ 
облачный, соѳішп; ошт. виЬві. вег5- 
ппт, і, я. новая погода; вегепо, въ 
ясную погоду; 2) ігор. радостный, ве¬ 
селый, Ггопв (= лицо). 

8егея, пт, т. народъ въ восточн. ча¬ 
сти Аяін, славившійся тканями; от 
8егіоия, ад). = а) серскій, яарііа; 
Ь) шелковый, ѵевіів. 

вег^іпв, родовое имя. 
вегіа, ае, /. бочка, 
вегіооя, см. &егѳв. 
вѳгіѳв, ві, /. [вето, яегпі, еіс.1 рядъ, 

бепіішп, аппогшп, ігор. (роЫ.) = по¬ 
колѣніе, родъ, тіг <1і#пи8 Ьао яегіѳ. 

яѳгіо, адѵ. см. яѳгіпя, ад). 
8егірЬшц і,/. одинъ нзъ Кикладскихъ 

острововъ на Эгейскомъ морѣ; отт. 
вегірЫпя, ад). сериФскіЙ и виЬві. 
сернФяяннъ. 

яегішц адѵ. остр, см. нѳгая. 
вегіпя, ад), серьёзный, важный, гея; 

отт. а) вегіо, адѵ. серьёзно, нешутя; 
Ь) вегіит, і, п. обыкн. ріиг. вегіа, важ¬ 
ныя, серьёзныя дѣла; рег вегіа еі 1п- 
бит, и серьевио и шутя. 

86ППО, бпія, іи. [вето, вегоі, еіс.] 1) 
рѣчь, разговоръ; вегшопет опт аіі- 
4П0 сопГѳггѳ, разговаривать съ кѣмъ; 
баге ее іп вегшопет, вступить въ раз¬ 
говоръ; 2) рѣчь, молва, толки, Ъоті- 
пит; іп аегтопет Ьотіпшп тѳпіге, 

сдѣлаться предметомъ толковъ, вой¬ 

ти въ огласку; аегтопет (аелпопеѳ) 
баге, подать поводъ къ разговорамъ; 
8) рѣчь, образъ изложенія, дикція, 
еіе^апііа яегтошв; я. Гѳяііѵпя, еіе^апа; 
Гоіі іп Саіпіо я. Ьаііппв; 4) языкъ, 
нарѣчіе, в. раігіоя; яегто, 4пі паіпя 
еяі поЬія (= отечественный языкъ); 
я. Регвагшп. 

вегтосіпаііо, бпія, /. [вегтосшог] 1) 
разговоръ, бесѣда; 2) і&гт. і. въ ри¬ 
тор. приведеніе чьихъ словъ, чьей- 
либо рѣчи. 

•ѳгтооіпог, к дероп. [вегто] разго¬ 
варивать, бесѣдовать, сшп аіщпо. 

веппшюйіия, і, т. [дстіп. отъ яегто] 
небольшая рѣчь, болтовня; веппип- 
сиіі игЪапі, городскіе толки, 

к яего, яѳгиі, вегішп, 3. низать, спле¬ 
тать, соединять, сцѣплять; вегіае Іо- 
гісае, кольчуга; отт. зиЬсі. яегіа, 
Зпшц п. = вегіае согопае, вѣнки, 
гирлянды; чаще ігор. а) связывать, 
соединять; я. сегіатіда, ЬеІІа, ргоеііа, 
не прерывать, продолжать —; я. Га- 
Ъоіат агрттепіо, сочинить пьесу, со¬ 
держаніе которой представляетъ не¬ 
раздѣльную связь; в. соі^піа сшп 
аіщпо, разговаривать съ кѣмъ; Ь) = 
приводить, говорить, огаііопея рорп- 
Іагея, тпііа іпіег яе. 

2. него, яёуі, ѳйгііш, 8. 1) сѣять, Ггп- 
тепіпт; Ь) сажать, агЪогет; с) засѣ¬ 
вать, засаживать, &#гпт; отт. яаіа, 
бгшп, п. засѣянныя поля; 2) ігор. 
сѣять, возбуждать, бівсогбіая, оегіа- 
тіпа; я. гптогев; я. оріпіопет, распу¬ 
скать, распространять —; Ь) произво¬ 
дить, рождать, дашя Ьшпапшп; отт. 
яаіоя, рожденный, родившійся, про¬ 
исходящій: ваіпв АпсЬіяе (аЫ.) сынъ 
Анхиза; ваіпя Доте, сынъ Юпитера; 
яіігре бітіпа ваіаѳ. 

8. яего, адѵ. [вегив] поздно, в. гебііі; 
вегіпв осіав, рано лн, поздно ли. 

вегоібпия, ад), [ѳѳгпв] поздній, 
яегрепя, іів, рагіср. хл. вегро; 2) адо. 
пресмыкающійся, Ъеаііа, животное; 
Ь) виЬві. сотт. д. змій, змѣя, 

яегрепіізбпа, ае, т. [вѳгрѳпв-^і^по] 
отъ змѣи родившійся, 

яѳгрѳпіірѳя, ёбів, ад), [яегрепя-рев] 
имѣющій змѣиныя ногн. 

яегрегааіга, бгот, п. лубки, употре¬ 
блявшіеся для выпрямленія кривыхъ 
йогъ дѣтей; у Циц. въ шутку — на¬ 
чальники, держащіе войско въ по¬ 
рядкѣ, 

вегро, рві, рішп, 8. ползать, пресмы¬ 
каться, вегрппі ^пае ребіЪия сагепі; 
ігор. а) потихоньку пробираться, ма¬ 
ло- по малу подаваться впередъ, баш- 
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па, йптеп вегріц Ь) незамѣтно, мало- 
по-малу распространяться, аегріі ги- 
тог, таіит. 

аѳгруііит, і, п. ѳиміамъ-чабрецъ, ѳи- 
міамнжкъ ползучій, 

вегга, ае,/. тіа. 
вепйхшя, прозвище #епІів АШІІае. 
вѳггаіив, оф. [вегга] пилообразный, 

зазубренный, съ зубцами, 
вѳггйіа, ае,/. детіѣ отъ вегга. 
нѳгіа, си. него, вѳгиі еіс. 
Ѳѳгібгім, ((Іаіпіиа) полководецъ, при¬ 
верженецъ Марія, доіго державшій¬ 
ся противъ партіи Супы; отія. 8бГ- 
іогі&гшв, ад$. 

89ГШП, і, п. сыворотка, 
ноте, оф. 1) поздній, пох вега; опия. 
внЪЙ. вегшп, і, п. поздн. время; вегшп 
посіів = глубокая мочь; Ь) запозда¬ 
лый, слишкомъ поздній, роешіепііа 
в.; а. аахНіаш; с) поздно вырастаю¬ 
щій или воспѣвающій, рі&іаппа, йена; 
б) поздно яспбіняющіЙся, нескоро 
сбывающійся, рогѣепіа 8., зрев в.; 2) 
поздно занимающійся (чѣмъ-л.), позд¬ 
но приступающій (къ чему-л.) часто 
в обе. аегпв аЪііі, поздно ушелъ; 
роН. вегі віпбіогпт, поздно прини¬ 
мающіеся яа ученіе; вегпя цпегеііа, 

• поздно жалующійся, 
вегга, ае,/. см. веттш. 
нвгтаЪІІІв, е, оф\ [вегѵо] удобохрахн- 
хыЙ, удобоспасаемыі. 

веггаіог, 5гіа, т. [вегѵо] хранитель, 
спаситель. 

вегтвігіх, ісів, /. хранительница, спа¬ 
сительница. 

веггШв, е, оф*. [вѳгѵпв] 1) рабскій, не¬ 
вольническій, невольничій, ѵевііа 8., 
невольничье платье; тавпа в., войско, 
состоящее изъ рабовъ; іеггог в. = 
іеггог ргоріег вегѵов; Ь) Ьгор. рабскій, 
низкій, апітаа. 

вѳггіШег, аде. [зегѵііів] рабоки, какъ 
рабы. 

вѳггШші 1) родовое имя; 2) аф. Іех 
Зегѵіііа, законъ, предложенный Сер- 
виліемъ. 

вегтіо, 4. [ѳегѵпз] 1) быть рабомъ, не¬ 
вольникомъ, быть въ рабствѣ, арп(1 
аііццет или аііепі; Ь) о народахъ и 
государствахъ: находиться подъ чьею 
властію, быть подвластнымъ, подчи¬ 
неннымъ, рег ігеа аппоа аегѵіайа; с) 
іетт. і. въ я», юрид. нести повинности, 
предоставлять (кому) извѣстныя пра¬ 
ва, ргае<1іа, циае ѳегѵіеЪ&пІ; аебеа, 
Яиае аегѵіеЬапі 8ег#іо; 2) чаще ігор• 
служить, быть готовымъ къ услугамъ, 
быть преданнымъ, а. атіеів, геірпЫі- 
с&е; Ь) покоряться, подчиняться, слѣ¬ 
довать, приноравливаться, а. гптогі- 

Ъо8,ігасши1іае; 8. іешрогі, пркноряшдж- 
ваться ко времени, соображаться съ 
обстоятельствами; с) имѣть въ виду, 
стараться, заботиться (о чемъ), домо¬ 
гаться, а. росши ае, ЬопогіЬиа, ѵоіпр- 
іаііЬпа. 

вегтМшп, іі, п. [аегѵпв] 1) рѣдко = 
вегѵііпв, рабство: бисеге аіщиет іп 
аегѵШпт; 2) чаще сойесй или рЫг. 
рабы, мевольнмвн, вегѵіііа ехсііаге; 
еаае е ѳегѵіііо аііеодиа. 

веГГІІШІО, ІПІЯ,/ (рлдяо) г 86ГѴІІШ, 1. 
ввгѵИпв, Иііа, /. [аегѵпв] 1) рабство, 
невольничество, неволя, еаае іп веггі- 
іиіѳ; аегѵіге аегтііиіет, быть рабомъ; 
Ь) роёі. (сойесі.) рабы, невольники, в. 
сгевсіі пота; 2) подчиненность, по¬ 
корность, в. тоІіеЪгів (въ отношеніи 
къ мужу); в. оМсіі, обязанность пови¬ 
новаться, слушаться; 8) іегт. і. въ да 
юрид. повинность, ргаебіогшв. 

Вѳгѵіиа, предънмя. 
вепго, Ь 1) (ужбяо) наблюдать, аібепц 
объ авгурѣ: вѳгѵаге бе соеіо, наблю¬ 
дать на небѣ; а. аІЦпет, наблюдать, 
присматривать за кѣмъ; вегга! будь 
остороженъ, не плошай; 2) {чаще) со¬ 
блюдать, Іёдап, расеш, тобшп; а. рго- 
тіаашп, сдержать обѣщаніе; Ь) сохра¬ 
нять, спасать, паѵѳш, ехегсііпт, гет- 
рпЫісат; а. аііцпет ѳх регіепіо; с) 
беречь, сберегать, в. ѵіпош; а. ее аб 
тц)ога; а. аѳ геЪпа аесопбіа; 8) (роН.) 
стеречыгоставаться, пребывать гдѣ- 
либо: а. И теп, сидѣть дома; а. пібшп; 
а. аііѵаа, жигъ въ лѣсахъ. 

•егѵдіоа, і, т. = аегѵпіпа. 
вѳггйіив, і, т. и -Іа, ае,/. [іетт* отъ 

аегѵпв, аегѵа] молодой рабъ, молодая 
рабыня, невольница. 

86ГТП8, 1) оф*. обязанный служить — 
порабощенный, рабскій, невольниче¬ 
скій, сіѵіі88; сарііа аегѵа = веггі; Ь) 
іегт. і. въ я», юрид. повинный—пред¬ 
оставляющій (кону) извѣстное право 
(провести дорогу, нагородить свѣтъ 
строеніемъ и проч.), ргаебіа аегѵа; 2) 
вйЬві. аегѵпв, і, т. и аегѵа, ае /. рабъ, 
рабыня, невольникъ, -нида. 

вѳа&тшп, і, п. сезамъ, кунжутъ (ра¬ 
стеніе). 

вѳвоепі = аехсепі. 
вевсаріех, ісіа, оф. = веацпіріех. 
вѳвойріив и вѳвфііріив, оф. полутор¬ 
ный. 

вѳвёіів, іа, /. жабрица (растеніе), 
вѳаовітія, Ібіа, т. царь египетскій, 
веватхі, обе. [аетіа-цшв(?)] половиною, 

въ половину: а. т^ог, въ полтора 
раза большій; 2) въ словахъ слож¬ 
ныхъ: а) въ сущѳст. и прилаг. обо¬ 
значаетъ прибавку половины, см. вея- 
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^шЬога, ѳе^оішо^іаа; Ь) съ числи¬ 
тельнымъ ям. = прибавку такой ча¬ 
сти, какая опредѣляется числит. име¬ 
немъ, см. веачоііегішв, М84шосі&ти8. 

медиі-аііѳг, ёга, ёгшп, аф. полтора, 
полуторный. 

медиі-Ьога, &е, /. полтора часа. 
нев40І>тсиі1ш, аф. полтора модія, 
полт. четверика. 

вевдиі-оеіатив, аф. содержащій де¬ 
вять о смытъ. 

вевфіі-ре<1а1ія, е, аф. мѣрою въ пол¬ 
тора Фута. 

вевдиі-рѳв, ёбів, т. полтора Фута, 
мшіаі-ріава» ае,/. полтора удара, 
ввяциіріѳх, Ісія, аф*. [ріісо] полутор¬ 
ный, полтора рава взятый, 

вмфіі-ібгіішц оф. содержащій четы¬ 
ре трети. 

вмеШв, е, аф\ [вебео] удобный для 
сидѣнья. 

иміо, бшв, /. [вебео] 1) сидѣніе; Ьгор. 
долгое пребываніе; 2) сопсг. мѣсто 
для сидѣнья. 

тотііо, к [вебео] постоянно сидѣть 
члш долго сидѣть. 

деввішигаі», ае, /. [йетт. отъ веввіо] 
маленькое засѣданіе, мал. собраніе, 

довяог, бгів, т. [вебео] 1) сидящій, за¬ 
нимающій мѣсто, особл. въ театрѣ, 
зритель; Ъ) сидящій на конѣ, ѣздокъ, 
всадникъ; 2) = житель, огЬів. 

вевіегііид, іі, т. [ввтів-іегііив, вс. пи- 
птв] сестерцій: серебряная монета 
въ два съ половиною ясса (около 5 
коп. серебр.), био вевіегііі, бпсепіІ ве- 
віегііі; ігіа тіііа вевіегііогшп или 
везіегііит; отт. вевіегііит = 1000 
вевіегііі: (іио ши веріет вевіегііа = 
био или веріет тіііа вевіегііогит; 
сепіпт вевіегііа = 100,000 сестерц. 
КВ. въ этомъ значеніи встрѣч. толь¬ 
ко ріиг. вевіегііа; Ь) при выраженіи 
милліоновъ обыкновенно употребляли 
нарѣчіе чзсл. м подраэумѣвали сеп- 
іепа тіііа, наир. вм. бесіев сепіепа 
тіііа вевіегііит, говорили бесіев 
вевіегііит, тісіев вевіегііит, два мялл. 
сестерц.; еті ботит вевіегііо сепііев, 
— за десять милл. сестерц. КВ. въ 
этомъ значеніи встрѣч. только втд. 
вевіегііит, іі, еіс. 

Вѳвііие, родовое имя; отт. Зевііапив, 
аф. 

Вѳвіов или -ив, і, /. 1) городъ во Ѳра¬ 
кія, при Геллеспонтѣ; 2) роёі. оф. 
сесткій, риеііа 8. = Него, 

вей, сот»;, древн. ф. = веб. 
вѳйсц ае, /. волосъ (крѣпкій, твердый); 
щетина. 

8еОД>Ів, іѳ, /. городъ въ Испаніи, опт. 
ВеіаЬшц аф. 

Ѳѳііа, аѳ, /. городъ въ Лаціумѣ; отт. 
вѳііпшц аф. и виЬві. Вѳііпі, бгшп, 
т. жители г. С. 

вѳіідѳг, ёга, ёгшп, оф. [веіадего] но¬ 
сящій, имѣющій щетину, покрытый 
щетиною; роН. виЪзі. веіідег ($с. арег) 
= кабанъ. 

веііив = весіив, см. 2. нѳоин, 2. 
веіоѳив, оф. [веіа] щетинистый. 
вещ см. вітѳ. 
аѳѵёгѳ, обе. [ветегив] строго, 
вѳѵѳгіібв, йіів, /. [ветегив] строгость, 
ветегив, оф. 1) строгій, раіег, ]пбех; 

в. де пив бісепбі (серьёзный); 2) роёі. 
суровый, жестокій, песфввііав, таге; 
Ь) суровый, воздержный, умѣренный, 
адгісоіа, а; с) = крѣпкій, горькій, ѵі- 
пит в. 

ве-тбоо, 1. 1) звать въ сторону, отзы¬ 
вать, аіщпет; ігор. в. аіщиіб аб ве, 
унеств, присвоить себѣ что-л.; 2) ігор. 
отдѣлять, удалять, аІЦпіб аЬ аЬ*дио; 
в. апішшп аЪ аіщпа ге, удаляться отъ 
чего-л., воздерживаться чего-л. 

ветит, см. вѳЬит. 
•ех, оф. пит сагА. шесть, 
вех&дѳо&гішц оф. 1) содержащій 
шестьдесятъ; 2) шествдесятилѣтній. 

вех&вбпі, ае, а, оф. пит. <Шіг. [вех- 
адіпіа] по шестидесяти. 

вехадовХтив, аф. пит. огА. [вехадід- 
іа] шестидесятый. 

вѳхадіѳя, обе. пит. [вехадіпіа] шесть¬ 
десятъ разъ. 

вѳхёдіпіа, аф. пит. сагА. шестьде¬ 
сятъ. 

вѳх-апдйіші, аф. шестиугольный, 
вѳхоеп&гіод, аф. [вехсепіі] содержа¬ 
щій шестьсотъ, состоящій изъ ше¬ 
стисотъ. 

вехоѳпі, ае, а, аф. пит. Ахеіг. [вехсеп¬ 
іі] по шести сотъ. 

вехоѳпіѳвітив, аф. пит. огА. [вехсеп¬ 
іі] шестисотый. 

вѳхоепіі, &е, а, аф. пит. сагА. шесть¬ 
сотъ. 

вѳхоѳпііѳв, аф. пит. [вехсепіі] шесть¬ 
сотъ разъ. 

вѳхѳппів, е, оф. [вех-ашшв] шести- 
лѣтній. 

вѳхѳппішп, іі, п. [вехеппів] шестилѣтіе 
аехІѳв, аАѵ. пит. [вехі шесть разъ. 
Ѳѳхвііив, • іапив, см. вѳхііив. 
вѳхіа-бѳсітапі, бгит, т. [зехіав-бесі- 
тив] солдаты шестнадцатаго легіона, 

ввхйапв, піів, т. [вех-ав] 1) шестая 
часть асса, двѣ унціи — монета; 2) 
шестая часть цѣлаго, яапр. наслѣд¬ 
ства, іп вехіапіе вапі. 

вехіагіив, іі, т. [вехіив] секстарій — 
шестая часть соодіі (мѣры жидко¬ 
стей) полуштофъ, тіпі, ади&е. 
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ВехіШв, е, оф\ [вех] шестой, къ ше¬ 
стом/ мѣсяцу относящійся, принад¬ 
лежащій, тепяів 8. = Августъ мѣ¬ 
сяцъ (считая съ Марта и.); Саіешііа 
8ехШіЪав, 1-го Августа. 

Вѳхііив, родовое имя; отт. -іі&пов, 
оф. 

кехШа, ае, /. [вехіив] шестая часть 
унція, отт. = 1/72, ем. ае. 

вехіив, оф. пит. огй. [вех] шестой; 
отт. вехішв, аДѵ. пит. въ шестой 
разъ. 

•ехіив-сіѳоітцв, аф. пит. огй. шест¬ 
надцатый. 

вѳхив, ае, іл. и вѳоив, п. гпйссИ. полъ: 
вехив тігііів; ІіЬегі иі^іав^ие вехив; 
(іпдссі) НЬега сарііа ѵігііе весов. 

ві, соф. 1) если, ежели, въ случаѣ, 
что — , 8І Ьос (іісів, еггав (ошибаешь¬ 
ся); ві всігеш, <Іісегет; еслибъ я зналъ, 
я сказалъ бы; ві тшов а а не то, 
такъ: ебис іесит отпев іиов, ві ті- 
пив, доат ріигітов; Ь) = когда, каж¬ 
дый разъ, когда: ві Ьовіев беіеггеге 
педиіѵегапі, сііадеоіов сігсотѵешеЫші; 
2) въ косеенн. вопросахъ, въ пред¬ 
ложеніяхъ зависящихъ = ли, не — 
ли: ѵіват, ві <1оті еві; Саеваг ехврес- 

- і&Ъаі, ві Ьовіев ргіогев ігапаігепі. 
ВІЬДо, 1. [зіЬііов] 1) шипѣть, свистѣть, 
апдшв віЬіІаі; 2) ігапв. освистывать, 
шикая осмѣивать, аіщоеш. 

к віЫіив, і, т. (роН. иногда ркгг. віЬіІа, 
<5гит, п. 1) шипѣніе, свнстаніѳ, 

- свистъ, ап$иів, ѵепіі; 2) освистываніе, 
шиканіе, віЬііів сопвесіагі (ехріобеге) 
аіщпепц віЬіІит теіпеге. 

2. віЬіІие, оф. шипящій, свистящій* 
8іЬуШц ае, /. пророчица, предсказа¬ 

тельница, жрица Аполлона; особенно 
извѣстна ВіЬуІІа Сотаеа (Сотае, го¬ 
родъ въ Кампанія) въ царствованіе 
Тарквннія Прнска или Тарквннія 
Гордаго; предсказанія ея хранились 
въ Капитоліи. Отт. 8іЪуШпшц оф*. 
ІіЬгі БіЬуШпі или Гаіа ВіЬуШпа, книги 
Сив., хранившіяся въ Кашгголін. 

•Іо, адѵ. 1) такъ, такимъ образомъ, віс 
іасііе; пі — віс, такъ — какъ; віс — 
^паві, такъ—какъ-будто; 2) съ отвѣ¬ 
тахъ: такъ, да; В) = оф. такой, та¬ 
кого качества, свойства, віс ват; віс 
еві ти1#п8^ 4) такъ, просто, безъ цо- 
ремонів, віс пшіі іп Битеп сефесіі 
випі; виЪ яиегси ^асепіев віс іетѳге; 
б) рѣдко = абео: такъ, столь, до того, 
віс ешп ашаЪаі, иі, еіс. 

кіоа, ае, /. кинжалъ (убійцы, разбой¬ 
ника); ігор. убійство. 

8І0ИДІ, <5 гшп, пи сиканы, древнее пле¬ 
мя на запади, берегу Италіи; впо¬ 
слѣдствіи на о-вѣ Сициліи; отт. а) 

8І0ІПІШ и -пае, аф‘. спишекій,ро&. 
= сицилійскій; 8іо&иіа, ае = 8Іоі- 
Ііа; Ь) віо&пів, Ібів, оф. /см. у. 
(роіі.) сицилійскій. 

ВІоАгіив, іі, т. [віса] убійца; асспааге 
аіщиет іпіег вісагіов, обвинять кого 
въ убійствѣ. 

8ІОО&, ае, /. городъ въ Нужждін, отт. 
8іооѳпве8, ішп, т. жвтелн этого г. 

віооѳ, адю. [вісспві сухо. 
віооіпѳ («я. аіС'пе), такъ лв? 
аіоаіі&в, ііів, /. [зісспв] 1) сухость; 

ігор. в. огаііопів; 2) о мимпс отсут¬ 
ствіе одутлости, крѣпость, а. оогро- 
гів. 

віосо, 1* [віссов] 1) сушить, вы-осушм- 
вать, ЬегЪав, раішіет; в. Іасгітав, 
осушить слезы; 2) роН. в. саіісев, осу¬ 
шить до дна, выпить — ; а отеш, 
доить овцу; Ь) в. ѵоідпв, заживить 
рану. 

аіооив, оф. 1) сухой, а$ег, біез; ома 
віссит, і, п. сушь, сухое мѣсто; роН. 
оспіі віссі, — безъ слезъ; ігор. а) нм- 
чего не пившій, имѣющій жажду «мт 
непьяный, воздержный, трезвый; Ъ) 
(Ногаі.) живущій бѣдно, бѣдный; 2) 
= плотный, неодутлый, крѣпкій, 
согрпв; ігор. сжатый, безъ напыщен¬ 
ности, простой, огаіог, бісепбі дохша. 

Біоеіів, см. 8І0І11&, Ь. 
ВІоЪаеив, і, т. супругъ Дкдоны, 2) 
оф. Снхеевъ: 8. сіпіа 

ВіоШа, ае, /. о-въ Сицилія; отт. а) 
віоШѳпяів, е, оф. сицилійскій; Ь) 
Віоеіів, ібів, оф. /от. §. (роёі.) смци- 
лі&ская. 

віоілпішп, іі, и. пляска въ сатириче¬ 
ской драмѣ у грековъ. 

ВІодгіа, ів, т. рѣка въ сѣверо-восточ. 
части Испаніи. 

віойЫ, айѵ. {ві - аІіспЫ] если гдѣ-либо. 
аіойіа, ае,/. [йшгп. от* віса] малень¬ 

кій кинжалъ. 
Віойіі, бгаш, в», племя, жившее перво¬ 
начально въ Италіи на берегу Тнбра, 
впослѣдствіи переселившееся на на¬ 
званный по его вмени о-въ Сицилію, 
отт. а) 8І0ПІІ часто = жители Си¬ 
циліи, сицилійцы; Ь) 8ІООІПК, оф. си¬ 
цилійскій: Зісиіа іеііиа, Сицилія; Зіси- 
Іиз равіог = ТЬеосгііив; 8. іугашта 
= РЬаІагів. 

віоипсіе, адѵ. [ві-аіісппбе] если откуда- 
нибудь. 

аіо-иі и віо-йіІ, соф. 1) такъ какъ 
гии какъ, вісиі егаі, іа&І віпе тевіі- 
Ьив; те вісиі аііегат рагепіет оѣеег- 
ѵаі; вісиі — віс, какъ — такъ; 2) по¬ 
добно какъ, какъ-будто, какъ бы, па- 
іпга гаііопет іп сарііе в. іп агсѳ ро- 
впіі; 3) какъ дѣйствительно, какъ къ 
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самомъ дѣдѣ, вісиі еаі, а. егаі; циат- 
ѵів гісіісиіа еввепі, вісиі ег&пі. 

віоуоп, бпів, /. гд. городъ Смкіонін, 
въ Пелопоннезѣ; отт. ВіоуопІив, 
аф. смкіонскій и внЪві. -бпіі, бтт, 
т. жители С. 

8і<1&» ае, /. городъ въ Памфиліи; отт. 
8ІСІѲІ&Ѳ, агит, т. жители этого г. 

•гйёгеиа, аф\ [ві<іив] 1) звѣздный, 
усѣянный звѣздами, соеіит; агх или 
вебев віёегеа = соеіит; 6) лучезар¬ 
ный, солнечный, Іих; аевіив в., сод¬ 
не я н. жаръ; 2) ігор. блестящій, сіі- 
реив. 

Зісіісші, Опии, т. народъ въ Кампа¬ 
нія, отт. Зісіісшив, оф\ сядицин- 
С К ІЙ. 

вісіо, вісіі или вѳсІІ, (веввит), 3. 1) са¬ 
диться, опускаться, аѵів вісііЬ,* 2) за¬ 
сѣсть, остаться, ва^іиа, віаав в.; 3) 
погружаться, ндн сѣсть на медь, паѵів 
весііі; б) ігор. (Тас.) проходить, ис¬ 
чезать, ві(Іепіе шеіи. 

вісіоп, опія,/, городъ въ Фвникін, ме¬ 
трополія Тара; отт. а) ЗіАопіОШЦ 
и ЗМопіиа, аду. свдонскій, роёі. фи¬ 

никійскій иди ѳиванскій (вслѣдствіе 
основанія Ѳивъ выходцами изъ Си¬ 
дона); ііоарев ЗиІопіив = Сасітив, тое- 
піа 8і<іоща= Зісіоп; Ь) Зійопіі, огит, 
т. жители г. Сидона, роёі. Финикія¬ 
не; с) роіі. Зісіопіѳ, ііів, аду. /ет. д. 
сидоискій (іеііиа, сопсЪа) или 8иЬ8і. 
сндонянка, особл. Бісіо или Липа. 

вісіив, бгів, п. 1) созвѣздіе или свѣтило 
небесное, особл. солнце, луна, плане¬ 
та, (рѣдко) звѣзда; вісіив Уіг^іііагит 
(семи плеядъ); вісіега, ^иае ѵосапіиг 
еггапііа; отт. вісіега иногда — небо; 
ігор. агі вИега, вверхъ, къ верху, ро¬ 
та аб вісіега пііииіог; а<1 вісіега іегге, 
превозносить до небесъ; вісіега іап- 
#еге, іегіге, блаженствовать, быть въ 
высшей степени счастливымъ; 2) 
вслѣдствіе вліянія свѣтилъ небес¬ 
ныхъ вісіив = а) время года, яио ві- 
<1еге іеггав тегіеге (пахать) соптепіаі; 
ЫЬегпо вібеге, зимою; Ъ) климатъ, 
страна, іоі вісіега ешепвае, ѳ. раігіит; 
с) погода, особл. дуряая погода, буря, 
#гауе вісіив еі ітЬег; вісіе^ие тепіі- 
^ие; ф в. паіаіісіот, расположеніе 
звѣздъ въ часъ рожденія; 3) ігор. 
украшеніе, краса, Йогев, вісіега іегге- 
вігіа; вісіив РаЪіае ^епіів (и е, ГаЪіив 
Махітив). 

8І&атЪгі, бтт, т. племя въ сѣверо- 
западной части Германіи; отт. 81- 
детЪег, аф. смг&мбрскій. 

8Івёшп, і, п. мысъ н городъ въ Троа- 
дѣ; отт. ЗІ^ёпв и відоіиа, оф\ си- 
гейскій, роіі. троянскій. 

вівШагіа, бтт, п. [ві&ііішп] 1) ма¬ 
ленькія изображенія, небольшая Фи¬ 

гуры, статуйки; 2) праздникъ въ Ри¬ 
мѣ, въ К‘ЫЙ дарили другъ другу ма¬ 
ленькія Фигуры, изображенія; 8) ры¬ 
нокъ, мѣсто, гдѣ продавали подоб¬ 
ныя Фигуры, изображенія. 

иізШ&іив, аду. [здеШит] маленькими 
изображеніями, Фигурами украшен¬ 
ный. 

8І8Шит, і, я. [ыдоит] 1) небольшое 
изображеніе, маленькая Фигура, ста¬ 
туйка; 2) = печать на перстнѣ. 

8І8Ітѳгив, і, т. князь герусковъ, 
отецъ Арменія. 

8І8ШЙОГ, бгів, т. [8І$ао] приклады¬ 
вающій печать (особл. къ завѣщанію) 
какъ свидѣтель, отт. — свидѣтель. 

Зівпіа^ае,/. городъ въ Лаціумѣ; отт. 
Зі^шпив, асу. и счЬві. Зівшпі, 
бгаш, т. жители этого г. 

вІвшГѳг, бга, бтт, аф. [ві#пит-&го] 
1) носящій знакъ или знаки —знака¬ 
ми, изображеніями украшенный, огЪіа 
в., зодіакъ; 2) (ем. ві^пит) виЪзі. ві^- 
піГег, бгі, т. носящій знаня, знаме¬ 
носецъ, знаменщикъ; ігор. предводи¬ 
тель, глава, в. іиѵепіиіів. 

аІвпійоапв, Іів, рагіср. гл. ѳі^иійсо; 2) 
аду. выразительный, ясный. 

вЦрИЯо&Шбг, ойѵ. [юяшбсапа] выра¬ 
зительно, ясно. 

аІ^пШоапІііа» ае,/. [віртійсо] вырази¬ 
тельность, знаменательность, сила 
(слова). 

відаіЯсаііо, бпів,/. [ві^шйсо] 1) пока¬ 
заніе, объявленіе, извѣщеніе, в. ваі- 
Іогшп; і^иіЬив віяиШсаііо Гасіа евЦ 
Іііегагит в , пвсьменное извѣщеніе; 
Ь) знакъ, признакъ, риёогіѳ, тігіийѳ; 
ві^пібсаиопев (знаки одобренія) еі ас- 
сіатаііопев тиіііішіішв;; 2) въ ритор. 
значеніе, смыслъ, всгіріі; с) знамена¬ 
тельность, сила (выраженія, рѣчи). 

8І&пШеОэ 1. [эі^пит-Гасіо] 1) (рѣдко) 
подавать знакъ, дѣлать знаки, ві$пі- 
6с&1 т&пи; зі^шѣсапі іпіег ве; 2) (ча¬ 
ще) давать 8нать, обнаруживать, объ¬ 
являть, в. аіісиі аііциісі или сіе гѳ &1і- 
дпа; 8. циісі Гасіит віі; ві^пійсаге іа- 
Іига (преХвѣщать); зі^иіЯс&пі сіесііііо- 
пеш, изъявляютъ намѣреніе сдаться; 
Ь) выражать, обозначать, ипо тегЪо 
ёи&е гее ві^пійсапіаг. 

ві^піпав, см. Зівпіа. 
ві^по, Ь [ві^ишп] 1) отмѣчать, обозна¬ 

чать, Іосит, тоепіа; ігор. 8. аіідшеі 
апіто (тетогі ресіоге), запечатлѣть 
что въ п&мятн; 8. аіциеш Ьоиоге (от¬ 
личать); роёі• в. аіщиісі іа согііое, в. 
иотіаа в ах о (=; вырѣзать); 2) при¬ 
кладывать печать запечатывать, в. 
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ерівіоіат, ІІЬѳІІшп; Ъ) прикладывать 
штемпель — чеканятъ, з. ресипіат, 
аг^епішп зі^паішп; 8) (рѣдко) роёі. 
прнмѣчать: ога біасогбіа зідпапі. 

еІртшп, і, п. 1) знакъ, иногда при¬ 
знакъ, примѣта, з. баге, в. боіогіз, 
тогЪі, Іихигі&е; 2) = изображеніе, 
Фигура, статуя, з. рісіит, ѳ. еЪпг- 
пешп; 4пі вірта іаЪгісапІиг; Ь) печать, 
і&ЪпІае ві^пів сопзіяпапіиг; в. іпіе- 
ртит, з. Іаѳвшп; с) яяагь небесный, 
звѣзда, созвѣздіе, зідпогшп огіпз еі 
оЪііиз; з. Іеопія; 8) еъ яз. воени. а) 
знакъ, сигнал»; вірто баіо, по данно¬ 
му знаку; баге з. іішегіа, дать сяг- 
налъ къ выступленію; баге в. гесер- 
іпі — къ отступленію; сапеге ві^па, 
трубятъ; Ь) значокъ, Флагъ, знамя: 
віга& тШіагіа и чаще (аЬшоІ.) ві#па; 
гешщпеге ві&п&, бѣжать; ю^аа іпіег- 
ге = сдѣлать нападеніе, атаковать; 
вдоа соп&гге сит аІЦио = пристать, 
присоединиться къ кому, или чаще 
непріязненно (сшп Ъозіѳ) вступить съ 
кѣмъ въ рукопашный бой; ві#па то- 
теге (ѵеііеге, соптеііего) ж отправить¬ 
ся, выступить; зоЪ ві^пів, въ рядахъ, 
въ строю; с) пароль, лозунгъ, в. Геіісі- 
Шіа, пароль Іеіісііав. 

811а, ае, /. гористая и лѣсистая часть 
области бруттіевъ, въ южн. Ита¬ 
ліи. 

8І1&ПІН, і, я>. рѣка въ Луканіи. 
вііспіішп, іі, п. [вііео] 1) беаиолвіѳ, 
. молчаніе; сеіегіз вііепііит іиіі, про¬ 

чіе молчали; вііепііит іепеге (оЬііпе- 
ге) хранить молчаніе, молчать; зііеп- 
ііо или сшп а. и рег 8. ж иолча; зііеп- 
іІо аі^иіб ргаеіегіге, умолчать о 
чемъ; ог&ііо зііепііо ргаеіегііиг, р. не 
сопровождается выраженіями одо¬ 
бренія со стороны слушателей; іасеге 
а., произвести м., заставить молчать 
или хранить в., молчать; Ь) тишина, 
бездѣйствіе, покой, Ыбиит 8. іиіі. 

8ІІѲХШВ, і, т. воспитатель м постоян¬ 
ный товарищъ Вакха; онъ ѣздилъ на 
ослѣ и почтя всегда былъ пьянъ, 

нііѳо, иі, — 2. 1) молчать, хранить мол¬ 
чаніе, бе аі^оо, бѳ ге аі^иа; Ь) ігор. 
быть спокойнымъ, оставаться въ 
бездѣйствіи, пес сеіегаѳ п&ііопев зііе- 
Ъапі; с) о предм. неодутевл. не произ¬ 
водить шума, не издавать викакихъ 
ввуковъ, быть тихимъ, вііѵа, пох 8І- 
Іеі; 2) ігапе. умалчивать, иѳ говорить, 
аІЦиіб, о чемъ: Ьос зіІеЬіз. 

вііѳг, ёгів, п. родъ нвы, верба болот¬ 
ная. 

нііевео, зііпі, — 3. [вііео] умолкать, 
утихать. 

вііѳх, ісів, т. и /. 1) булыжникъ, го¬ 

лышъ, кремень; віегпеге ѵіат вШсе, 
вымостить — ; ігор, для выраженія 
жестокости: ресіит іиит ЬаЪеі аііісец 
2) роёі. = зсорпіпв, утесъ, скала, 

нііі^іпѳин, оф\ [8і1і&о] пшеничный. 
вШдо, Іпів, /. пшеница, 
віііфіа, ае, /. 1) струкъ, шелуха, іа- 

Ь&е; 2) рЫт. стручковые плоды, ше- 
лушные плоды. 

8Шшц родовое имя; отт. 8Шахта, 
в#. 

нШуЬив, і, иі. (слово грен) лоскутовъ 
пергамента, прикрѣпленный къ свит¬ 
ку, съ обозначеніемъ заглавія сочи¬ 
ненія н имени сочинителя. 

вПшц оф. съ приплюснутымъ носомъ, 
курносый. 

вііѵа, ае, /. 1) лѣсъ, вііѵагат беа = 
Біапа; аііѵагпт потіпа = Еаопі еі 
8аіугі; Ь) паркъ, садъ, ботиа, сіцов 
атоепіиз поп аебШсіо, веб аіітй соа- 
віаЪаі; с) роёі. растенія, деревья; 2) 
ігор. множество, обвліе. гегшк веп- 
іепііагшіщие; Ь) богатый запасъ, ма¬ 
теріалъ, матерія, в. бісепбі, — для 
рѣчв. 

ВІІтйпия, і. ж. Снльванъ, лѣсной бопц 
часто = Реп или Раипоя. 

віітѳвео,-8. [вііѵа] дѣлаться лѣ¬ 
сомъ, превращаться въ лѣсъ; ігор, 
дичать. 

вііѵѳвіег, ігІ8, іге и вііѵевігім, в, оф*. 
[вііѵа] 1) лѣсной, въ лѣсу находящій¬ 
ся или въ лѣсу растущій, дико расту¬ 
щій, шеі, ГаЪа, оііѵа; Ь) ігор. днкШ, 
необразованный, Ьото; 2) лѣсистый, 
поросшій лѣсомъ, топе, Іоспз. 

вііѵіобіа, ае, т. [вііѵа- соіо] обитатель 
лѣсовъ. 

&11ѵІоа1іг1х,ісів,/. въ лѣсу живущая, 
обитательница лѣсовъ, 

вііѵіив, іі, т. имя нѣкоторыхъ царей 
Альбы-Лонги. 

вііѵбвшц аЛѵ. [вііѵа] лѣсистый, 
вішіа, ае, /. и (рѣдко) вішіив, іі, ж. 

обезьяна; ігор. смѣшвьшъ образомъ, 
безъ толку подражающій. 

вітШв, е, аф*. подобный, похожій, зі- 
тііів раігів или р&ігі; зітііев іліег ее; 
ѵегі- или ѵеговітііів, правдоподобный; 
отт. виЪ8і. зітііе, І8, п. подобное, 
подобіе или сравненіе: ропеге в; иіі 
зітііі. 

вітШіѳг, айѵ. [вішіііѳ] подобно, по¬ 
добнымъ образомъ. 

вітіШййо, Іпіа,/. [зітіііз] 1) подобіе, 
сходство, іпіег Ггаігев; Ьотіпі ©81 8. 
сит бео; аб вітііііибіпет, наподо¬ 
біе; 2) = подобіе, изображеніе; 8) въ 
ритор, однообразіе; Ь) подражаніе, 
зітШіабші ге1ш^^е^е; с) = сравненіе, 
вітііііибіпе иіі. 
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вітідіия, і, т. [йетіп. отъ аітіив, ем. 
аітіа] обезьяна, маленькая обезьяна, 

аітіив, см. аітіа. 
вітдіа, епіів, т. рѣка въ облает* 
троянской, слжвающаяся со Скаман- 
дронъ. 

Зітопійѳв, ае, т. греческій лириче- 
скій поэтъ, уроженецъ о-ва Кѳоса. 

вітріех, ісіа, аф. 1) простой, неслож¬ 
ный, нѳсостянной, паіига аоі з. еві 
аиі оопегеіа ех рІпгіЬив; ріав тіее 
яіліріісі, болѣе одного раза = нѣ¬ 
сколько разъ; 2) ігор. естественный, 
безънскуоственныі, сапсіог; Ь) про¬ 
стой, пряной, прямодушный, Ьото. 

аітрііоііаа, Ків, /. [вітріех] просто- 
та, несложность; (гор. естественность, 
бенъискуссгвенность, прямодушіе, 

вітрііоііѳг, аіл. [вітріех] просто; 
ігор. а) безъ искусства, естественно; 
Ь) прямо, простодушно, 

вітрішп, і, и. простое: неудвоеняое, 
недвойное; срази, вітріех. 

вітрйіит, і, п. разливная ложка, 
вітиі, шіѵ. 1) вмѣстѣ, ^ишп в. еввепшз; 

в. сот іііо; иногда^ргаер. сит. аЪШ. 
ем. вітаі сит: вітиі ноЪів ЬаЬііаі, 
живетъ вмѣстѣ съ нами; 2) = въ то 
же время, сит ео соШкцціиг, в. то- 
пеі еіс.; 3) в. аЦпе или вітаі ас, 
лишь только, какъ скоро; имида 
(аЬеоІ) вітаі»лишь только, какъ 
только: в. ассері ІіИегаз, віаііт (тот¬ 
часъ) диаеаіті а ВаІЬо; Ь) вітиі — ві¬ 
тиі, какъ — такъ или от частя—от¬ 
части. 

вітиіао, см. вітиі, 3. 
аітиіаогит, і, и. подобіе, образъ: а) 
какъ произведеніе искусства: изобра¬ 
женіе, дбі, Ьотіиів, топіішп; ігор. 
описаніе, оеобл. описаніе характера, 
в. ѵігі; Ь) нѣчто похожее ва — нѣчто 
подобное, видъ, тѣнь, в. сіѵііаіів; ві- 
шпіасга тіпиіат; вітаіасга ридпае 
(патаіів рпртае) = ванбвры; с) тѣни 
умершихъ (вітиіасга раИеиііа) или 
привидѣнія, представленія воображе¬ 
нія: вітиіасга ѵапа: вітиіасга вотпі, 
сноввдѣнія. 

вітиіатеп, іпів, п. [вітаіо] подража¬ 
ніе: изображеніе, составляющее под¬ 
ражаніе, снимокъ. 

віпшШе, айѵ. [вітаіо] для вида, при¬ 
творно. 

вІтиШіо, бпів, /. [вітиіо} подража¬ 
ніе, ложный видъ, показываніе вида, 
нритворство, лицемѣріе, в. тігіиіів, в. 
ашісШае; рег вітиіаііопет или вітп- 
Іаііопе геі аНссцив, подъ видомъ, 
подъ предлогомъ чего*л. 

вітиШог, бгів, т. [вітаіо] 1) роіі. 
подражающій, подражатель; 2) (чаще) 

показывающій видъ, притворяющій¬ 
ся, аіісяция геі, въ чемъ-л., обыкнов. 
въ дурномъ смыслѣ: притворщикъ, 
лицемѣръ. 

аіхпиіаідиѳ, см. вітиі, В. 
вітйіо, 1. [вітііів] 1) (особл. роёі.) дѣ¬ 
лать похожимъ, подобнымъ, аііциіб 
аіісаі геі; Міпегѵа вітиіаіа Мепіогі, 
Минерва, принявшая видъ М.; ^под¬ 
ражать, подражая представлять, изо¬ 
бражать, ві ^шв тп1(п іогуо вітиіеі 
Саіопет; в. апит, принять видъ ста¬ 
рухи; в. саргеавшв, нвобразнть кипа¬ 
рисъ; 2) (чаще) принимать видъ, по¬ 
казывать видъ, притворяться: в. тог- 
іепц ае#гит, Іасгітав, притворяться 
мертвымъ, больныхъ, плачущимъ; в. 
всіепііат геі а1іса^а8, притвор, знаю¬ 
щимъ что-л.; отт. віпшіаіав, при¬ 
творный: атісШа вітпі&іа. 

вітиііав, йіів, /. [вітиі?] соперниче¬ 
ство, вражда, ЬаЪеге (яегеге) вшшііа- 
Іет сит аіцио, езве іп вітиІШѳ сит 
аііцио, быть, жить въ враждѣ съ 
кѣмъ. 

вітив, аф. тупоносый, курносы*. 
ѵіп, соф. [ві] если же, а если; віп 
аиіет, но если. 

віпарі, ішйееі и нІп&рія, ів, /. гор¬ 
чица. 

віпоѳгѳ, айѵ. [відсегпв] 1) чисто вѣр¬ 
но, хорошо; 2) искренно, честно. 

аіпоегііде, Ііів, /. [віооегов] 1) неис¬ 
порченность, чистота; 2) ігор. нс* 
древность, честность. 

віпоегшц аф. 1) чистый, безпримѣс¬ 
ный, тав; роёі. допав вшеегае, нена¬ 
румяненныя щеки; вілсепію е^иев- 
іге ргоеііиш, сраженіе, въ к-омъ дѣй¬ 
ствуетъ только конница; б»611*» рори- 
Іив в., народъ, сохранявшій своя нра¬ 
вы и обычая; чаще ігор, а) чистый, 
честный, искренній, правдивый, без¬ 
пристрастный, апітов, Ьото, вегіріог, 
гегит ^евіагит рготшеіаіог; Ь) не¬ 
поддѣльный, истинный, настоящій, 
весегпеге іисаіа а вшеегів (отъ непод¬ 
дѣльнаго); заибіот в.; ѵоіиріав в ; 2) 
(рѣдко) неиспорченный, цѣлый, не¬ 
вредимый, согрив. 

віпоіриі, ріііѳ, п. передняя часть го¬ 
ловы; иногда — сариі, голова, ігор. 
умъ, разсудокъ. 

віпе, ргаер. сит аЫ. безъ, в. ере; в. 
йиЪіо, безъ сомнѣнія; в. иііо регіеиіо, 
безъ всякой опасности. 

Зіпв&га, ае, /. городъ въ Месопота¬ 
міи. 

віпвШ&ііт, = віп^піаііт. 
аіарті&гів, е, аф. [віпв^Іі] 1) отдѣль¬ 
ный, одинокій, отдѣльно взятый, аіі- 
дпов вш^аіагев едгесіівпіев сопврехіі, 
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увидѣлъ нѣкоторыхъ выходящихъ 
поодиначкѣ; 2) одному принадлежа¬ 
щій или къ одному относящійся, віп- 
$и1аге ітрегіит, единовластіе; 8. 
обішп, личная ненависть; вппі ід іе 
диаеёеш віп&иіагіа, — нѣчто особен¬ 
ное, тебѣ только свойственное; Ь) 
іегт. і. дгатт. единственный, пише¬ 
те; 3) ігор. единственный въ своемъ 
родѣ, необыкновенный, рѣдкій, без¬ 
примѣрный, уіг, ѵігіав, атісив, сги- 
беіііав. 

віпяиіагііѳг, аЗѵ. [ііп^иіагія] 1) един¬ 
ственно, необыкновенно; 2) Іегт. і. 
дгатт, въ едянственномъ числѣ. 

віпяиІаЦт, аЛо. [віп^ніі] пооднн&ч- 
кѣ, отдѣльно, одно за другимъ. 

віодйіі ае, а, оф\ пит. бівіг. 1) по од¬ 
ному: а 8Іп&іі1ів Іе^іопіЬив 8Іл$и1і 1е- 
$аіі, по одному легату отъ каждаго 
легіона; 2) = каждый отдѣльно, 1е$іо- 
пе8 8Іп^п1ав ровпіЦ іп віпртіів геЬов; 
вів^піів (ИеЪов и іп віп^иіов <1іев, съ 
каждымъ днемъ, каждый день. 

8Іп&иШт = віп^иі&ііш, айѵ. поодн- 
начкѣ. N3. нѣкоторые производятъ 
ото слово отъ віп$и1іив и переводятъ: 
рыдая. 

віп&иіѣо, 1. [віпяиііив] 1) всхлипывать, 
рыдать; 2) объ умирающемъ: хри¬ 
пѣть, отт. ігапв. (роЫ.) в. апіташ, 
съ хрипѣніемъ испустить духъ; в. 
вопов, со всхлипомъ издавать ввуки. 

віпртіідін, ив, ж. 1) всхлипываніе, ры¬ 
даніе, Яеіив сит віп$и1іи; 2) объ уми¬ 
рающемъ: хрипѣніе, колоколецъ въ 
горлѣ. 

8Іпів, І8, т. разбойникъ на Коринѳ¬ 
скомъ перешейкѣ, убитый Тезеемъ. 

вііхівіег, віга, вігит, адр. 1) лѣвый, 
тапив, рагв віпівіга; а віпівіго (пеиіг.) 
съ лѣвой стороны; отт. выЬві. віпі¬ 
віга, ае,/. (вс. тапив или рагв) лѣвая 
рука или лѣвая сторона; ігор. а) про¬ 
тивный, неблагопріятный, рп&па, вег- 
то; роіі. Коіив 8. реоогі (вредный); Ъ) 
неловкій — превратный, неумѣстный, 
дурной, тогев, іпвіііиіа, ІіЬегаІііая; 
2) о предзнаменованіяхъ: у римлянъ— 
благопріятный, счастливый (Гиітеп, 
согпіх, іопіігив), у грековъ — неблаго¬ 
пріятный зловѣщій (отеп, аѵев) по¬ 
тому что у римлянъ авгуръ при на¬ 
блюденія обращался лицомъ къ югу 
н восточныя (благопріятныя) примѣ¬ 
ты усматривалъ съ лѣвой стороны; 
напротивъ, у грековъ наблюдавшій 
примѣты обращался лицомъ къ сѣ¬ 
веру. 

віпІвігѳ, аЛѵ. [віпівіег] налѣво, влѣво; 
ігор. неблагопріятно, дурно, аіідиет 
ехсіреге. 

8ІПІ0ІГОГ8ШП и -вив, аЛѵ. [віпівіег-тег- 
80В] нъ лѣвую сторону, влѣво. 

8Іпо, віѵі, вііиш, 3. 1) дозволять, до¬ 
пускать, позволять, иои раііаг, шш 
віпат; 8. а1іциі() йегі (чтобы что-н. 
случилось); ассиваге еиш іііе поп еѳі 
вііив, ему не позволили обвинять его; 
пе (Зіі віпаві, пѳ Дарііег вігіі (вітѳгіі) 
= не дай Богъ! ве приведи Богъ! Ь) 
= оставлять, 8. аііциіф а. агша тігік; 
2) ставить, полагать, въ этомъ значе¬ 
ніи только рагіср. вііив = а) поло¬ 
женный — похороненный, Аѳпеаа ні- 
іиз еві вирег Катісіиш Яатеп; 5) по* 
строенный, воздвигнутый, игЬв а РЫ- 
Прро вііа; ага Бгизо вііа. См. вііив, оф. 

Віпорѳ, ев,/. 1) городъ въ ПаФлаго- 
нім, мѣсто рожденія Діогена; отт. 
аіпорѳгшев, іиш, ж. жителя г. С.; 
8іпорѳив, пф. синопскій; 2) городъ 
въ Лаціумѣ, основанный греками, 
впослѣдствіи = Віпиевва. 

Віпиѳвва, ае, /. городъ въ Лаціумѣ; 
см. Віпорѳ, 2. Отт. Віпиѳвваоші, 
оф‘. 

віпиш, і, п. глнаянный сосудъ для мо¬ 
лока, вина н проч., горшокъ, 

віпао, 1* [ьіаав] изгибать, извивать, 
вішхбвив, оф‘. [віпив] 1) извилистый, 

излучистый, Яиѵіпз, Яехив (ап^иіа); 2) 
со многими складками, сборами, сбо¬ 
ристый, тевіів; Ь) ігор. далтаііо віппо- 
ва, разск. со многими отступленіями, 

віпив, ив, ж. вообще впадина, углубле¬ 
ніе, изгибъ, отт. 1) заливъ, в. тагі- 
іітив; аіег А<ігіае віпив; иногда = бе¬ 
регъ а&лива или выдавшаяся часть 
вемлв, горы: в. РагіЬіае, а. топіішп; 
2) часть тогм у груди—пазуха, грудь, 
бетіііеге сариі іп в. аіісхуив; ігор. а) 
о любви, покровительствѣ ж защитѣ: 
свае іп віпи аНсц}ив, быть чьммъ лю¬ 
бимцемъ; &евіаге аііциѳт іп ніпо, 
очень любить кого; гесіреге аііцпет 
віпи, полюбить кого; Аітіііегѳ аіщиет 
ех віпи аио, лишить кого своей любви; 
5) = нутръ, самая средива, сердце, іп 

. віпи игЬів вииі Ьовіеа; іп віпи ^ап- 
(Зеге, радоваться тайно, смѣяться 
исподтишка; с) роіі. (рагв рго Мо) 
платье, одежда, іпбпе ге&аіез віпив; 
8) = парусъ надуваемый вѣтромъ, 
диатѵів роавів ітріеге віпив весипйов, 
хотя бы ты могъ пользоваться 
попутныхъ вѣтромъ; 4) извилины, 

извивы (змѣи). 
вір&гішп, іі, п. завѣса, особъ, зана¬ 
вѣсъ въ театрѣ для антрактовъ, см. 
аиіаеиш. 

вірЬо, бпіз, ж. 1) труба, особа, пожар¬ 
ная труба; 2) сифонъ, подъемникъ, 
насосъ. 



ѲІропіит •Іѵе 611 

віропіит, і, и городъ въ Апулія; 
опт. віропШшв, оф. 

Віруіив, і, т. гора въ Лидія, на к-ой, 
по преданію, Ніоба превращена въ 
камень. 

вІ-дшдѳт, если только; такъ какъ. 
Зігѳп, Бпіа, /. обыхнов. рЫг. 81гепѳв, 
пшп, сирены; онѣ привлекали къ се¬ 
бѣ плѣнительнымъ пѣніемъ проѣз¬ 
жавшихъ м убивали нхъ; Зігепшп ід- 
8п1ае (асориіі), три небольшіе остро¬ 
ва близъ юго-запади, берега Кампа¬ 
ніи. 8ІГѲП ігор. = а) очаровательное 
пѣніе; б) оболстнтельница. 

вігіі, см. віпо. 
8ІГІШЦ іі, т. Смрій, Песья звѣзда, 
вігрѳоя, см. воігрѳив. 
вігріоиіия, см. аоігр-. 
вігрив, см. воігрив. 
вігшц і, въ подвалъ для сбереженія 

зерноваго хлѣба. 
8І8 аі ѵіз, если хочешь. 
8іваро* опія,/, городъ въ южн. частя 
Испаніи; отт. Візаропѳпвія, е, вф. 

8ІВѲПШЦ ае, т. Фамильное имя; Ьпсіоз 
Согпеііоз 8., ораторъ и историкъ, 
современникъ Цицерона, 

вівіо, аіііі (аіёіі), аійішп, зіаіёге, 1) 
ігапз.'собств. заставлять стоять: ста¬ 
вить, помѣщать, ѵісіітат аб агат, 
еоЬогіез ід топіе; а. ігораеат, іет- 
рішп (воздвигнуть, соорудить): въ яз. 
юрид. ѣ. аІщиет,заставить кого явить¬ 
ся, пригласить кого въ судъ; а. ее и 
віаіеге ѵаАітопіит, явиться,предстать 
предъ судъ; опт. в. ее = явиться 
(вообще)] б) останавливать, Іе^іопеа, 
ецпоа; а. $га<ішп, в. ресіет, остановить¬ 
ся; с) полагать предѣлъ, прекращать, 

• а. /адат, дпегеіаа, сегіатіда; віаііа 
осіііа; (2) поддерживать, утверждать, 
укрѣплять, а. гетрпЫісат, гет Ко¬ 
го ап ат; 2) іпіг. становиться, остана¬ 
вливаться, оЬі зіаіеге (Іаіог; аЬ ЕрЬе- 
ао ргоіесіпа а<і Муоппеаит віеііі; 
аізіипі апшеа; Ь) оставаться, продол¬ 
жаться, существовать, пе&аі, гетри- 
Ыісат аіаіеге ровае; отт. аівіі поп 
роіеаі = нѣтъ возможности вытер¬ 
пѣть, держаться; с) являться, Іеаіій- 
саілг, (іиіпііит поп аіііівае. См. аіаіиа. 

вівігшп, і, п. гремушка, трещотка, 
систръ, музык. инструментъ, употре¬ 
блявшійся при богослуженіи Изиды 
въ Египтѣ. 

візутЪгішю, іі, п. кресъ водяной, 
рѣжуха (растеніе). 

ВівурІшв, і, т. сынъ Эола, царя ко- 
рняескаго, за злодѣянія присужден¬ 
ный въ подземномъ царствѣ вѣчно 
втаскивать на гору огромный камень, 
который тотчасъ опять скатывался 

внизъ; опт. 8івурЫиз, оф\ и 81- 
вурЫсіев, ае, я», потомокъ Сизиф а. 

зііеііа, ае, /. [йетіп. отъ аііиіа] не¬ 
большой сосудъ, изъ котораго выни¬ 
мали жеребьи при выборахъ. 

8ІІЬоо, бпіа, т. сынъ Нептуна и Оссы, 
бывшій царемъ на ѳракійскомъ Хер¬ 
сонесѣ; отт. а) 8Шіоп, бпіа, и 81- 
ІЬопіив, аф. роёі. = ѳракійскій; б) 
вііЬопіІ, бгшп, т. роёі. ѳракійцы; с) 
ВШіопІв, І(іІ8, /. роёі. ѳракіянка. 

вШоиІовив, аф. [віііа] жаждущій; 
ігор. сухой, безводный. 

зіііѳпіѳг, аіс. [аіііо] съ жаждою; ігор. 
жадно, страстно. 

вШо, 4. [віііа] 1) іпігапз. имѣть жаж¬ 
ду, хотѣть пить; ігор. жаждать' вла¬ 
ги, быть сухимъ, требовать ороше¬ 
нія, увлаженія, аіііі іеііиа, ЬегЬа, 
а^ег; Аігі зіііепіеа = живущіе въ 
жаркомъ климатѣ; 2) ігапзіі. жаж¬ 
дать, страстно желать, віііипіиг адпае, 
ігор. аіііге вап&иіпет, Ъопогеа; аіііепз 
ѵігіиііа. 

вШв, іа, /. 1) жажда, ехріеге (геаііп- 
диеге, ехііп&пеге, реііеге) віііт, уто¬ 
лить жажду; 2) ігор. жажда, сильное 
желаніе, страсть, а. агдепіі; 2) =* су¬ 
хость, недостатокъ въ водѣ, дезегіа 
аііі ге^іо. 

віійіа ае, /. 1) сосудъ оообл. для во¬ 
ды; 2) сосудъ, урна, нзъ котораго 
вынимали жеребьи прм выборахъ. 

1. вШів, рагіср. и. аіпо; 2) аф. лежащій, 
находящійся, іоаоіа аііа езі апіе рго- 
топіогіат; огЬеа чпае іп ога Огаесіае 
аііае аішЦ отт. ігор. аііит ѳазе іа 
аіщаа ге или іп аіщио, покоиться — 
основываться на чемъ, зависѣть отъ 
чего или отъ кого: бос аііит еаі іп 
ѵоЬіа или іп ѵеаіга шапи, это зави¬ 
ситъ отъ васъ; бос аііит еаі іа іеш- 
рогіЬиа, это зависитъ отъ обстоя¬ 
тельствъ. 

2. вііив, иа, т. [см. віпо, 2] 1) соложеніе, 
расположеніе, игЪіа, сааігогиш; роёі. 
аііпа ругатИіш, строеніе п., стиль 
п.; 2) долговременное лежаніе, оста¬ 
вленіе безъ присмотра, безъ употре¬ 
бленія, безъ ухода: аііи (іогеасіі сат- 
рив; Іоса вепіа (заглохшія) аііи; отт. 
вііив = заржавѣкіе, ржавчина, плѣ¬ 
сень, оссираі агта аііиз; ігор. без- 

• дѣйствіе, тупость, дряхлость, а. сіѵі- 
іаіія; венесіиа ѵісіа аііи; ресіога рег- 
еипі аііи, отъ бездѣйствія умъ ту¬ 
пѣетъ. 

вітѳ или вен, соту. 1) ем. ѵеі аі, или ес¬ 
ли, или когда, аі отпев аіоті бесііпа- 
Ьипі, ві?е аііае еіс.; 2) = млн (особл. 
при именахъ однозначащихъ) Рагіа аі- 
те Аіехапбег; б) аіѵе-аіте, нляилм, 
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лнбо-лмбо: сази в. сопвіііо беогит; 
Іе^ев, 4п&* в. «Гирііег в. Міпов вапхіі. 

втагаясіив, і, т. и /. изумрудъ, сма¬ 
рагдъ. 

вт&гів, ібів, /. родъ морской рыбы. 
ВтіпЪЪѳйв, еі, т. проввшде Аполлона 

(отъ города 8т1пиі& въ троянской 
области?); отт. ВтіпіЬѳив, аф. 
Аполлоновъ. 

Втугпа, ае, /. гл. городъ Іоніи въ М. 
Азіи; опия. Вхпугпаеш, аф. и виЬжі. 
Втутаѳі, бгит, т. жители г. С. 

воЪоІѳв, см. внЪоІѳз. 
воЬоІевоо, см. виЬоІевоо. 
воЬгіе, а<й>. [воЬгіав] трезво, умѣрен¬ 

но, воздержно. 
воЬгіёі&в, аіів, /. [аоЬНші] трезвость, 

умѣренность, воздержность. 
воЬгішш, і, т. и -па, ае, /. [вм. зогогі- 
ппв отъ зогог вс. таігіз (?)] двоюрод¬ 
ный братъ, двоюродная сестра. 

воЬгіив, аф. 1) трезвый, Ьошо; 
шаіе в., пьяный; Ь) умѣренный, воз¬ 
держный, Ьотіпев ігп$і ас зоЬгіі; 2) 
ігор. разсудительный, благоразумный, 
огаіог, Ьошо. 

вооойіив» і, т. йетіп. отъ зоссое. 
восстав, і, в», башнакъ, сандалій, родъ 
низкой, легкой обуви у грековъ; 
обыкнов. обувь актеровъ въ комедіи, 
отт. а осей 8, ігор. *=> комедія или низ¬ 
кій слогъ, простой слогъ (сраѳн. со- 
іЪипші) сагтіпа 8 ос со бі^па. 

вооег, бгі, т. тесть, свекоръ; роёі. во- 
сегі, женины родители или мужнины 
родители. 

вооІ&ЬШв, е, аф. [восю] обіднтеленый, 
дружескій, миролюбивый, 

вооіѣіів, е, аф. [восіав] 1) общежи¬ 
тельный; часто = брачный, супру¬ 
жескій: атог, Гоебив 8.; сагшіпа во- 
сіаііа, свадебные стихи; 2) союзный, 
союзническій, ехегсііив, соріае, Іех; 
Ьеііит зосіаіе, война съ союзниками. 

вооіаШвв, й(І8, /. [восіаіів] общитель¬ 
ность, обходительность. 

вооіаШег, скіѵ. [восіаіів] общительно, 
дружески. 

вооібіав, Йіів, /. [восіпв] 1) аЬвіг. това¬ 
рищество, сообщничество, соучастіе, 
а1іси]п8 геі, въ чемъ-либо: в. Іасіво- 
гів, ге$пі; Ъ) связь, союзъ, в. Ъошіашп 
іпіег ірвоѳ; ЬаЬеге восіеШеш саш ге 
аіциа, быть въ связи съ чѣмъ; о) 
союзъ между государствами; ф това¬ 
рищество въ торговлѣ; 2) сопсг. това¬ 
рищи, общество (особл. государствен¬ 
ныхъ откупщиковъ) та&івіег восіеіа- 
1І8, глава общества, компанія; эосіе- 
іаіев ргоуіпсіагит іііагит (общества, 
компаніи). 

вооіо, 1. [восіпв] 1) дѣлать общимъ, в. 

• аІЦиіб сшп аіщио, раздѣлять что съ 
кѣмъ: 8. #&абішп сшп аіщио; в. тііае 
вине регіепішп сит аіі^ио; 2) соеди¬ 
нять, совокуплять, 8. тіт гегит со^пі- 
ііопепщие сит бісспбі ехегсііаііопе; 
а. віщиет игЬе, бото, принять кого 
въ городъ, въ домъ; восіагі іасіпогі- 
Ъив, сдѣлаться соучастникомъ въ 
преступленіяхъ; 3) съобща, вмѣстѣ 
съ другннн предпринимать или со¬ 
вершать, 8. рагтіеібішп; ІаЬог восіаіпв. 

вооішц 1) {рѣдко) аф. союзный, сіазвіз 
восіа, а&тіпа восіа, тапов восіа (союз¬ 
никовъ); Ь) общій, в. Іінрта; ро&. во- 
сіаз тіав сагреге, идти вмѣстѣ; 2) 
чаще вчЬві. зосіов, іі, т. и -іа, ае, /. 
товарищъ, спутникъ, -ница, ЬаЬеге 
аі^иет восіит ЬеІІі; ѵігіиз восіа ті- 
Іае; восіиа регіепіогшп, товарищъ въ 
опасностяхъ: Ь) союзникъ особл. рЫг. 
аосіі еі потеп Ьаіідит, итальянскіе 
союзники и латниды; с) товарищъ по 
торговому предпріятію, особл. по го- 
сударствеим. откупамъ, восіі ВііЬу- 
піае; (батпагі, а^еге) рго зосіо, за 
обманъ въ отношенія къ товарищу; 
восіпв геі ресопіагіае, товарищъ по 
денежному дѣлу. 

вооогбіа, ае, /. [восогв] безпечность, 
беззаботлжвоетъ, оплошность. 

вооопШаг, а4ѵ. [восогв] безпечно, без¬ 
заботно. 

вооогв, бів, аф. [ве-сог] 1) безпечный, 
безэаботливый, оплошный; 2) слабо¬ 
умный, тупой, глупый. 

8оог&(ев, І0, т. извѣстный греческій 
философъ, отт. Воог&іІоив, аф. Со¬ 

кратовъ; ЫЫі. Восгаііоі, бгат, т. 
послѣдователи Сократа, 

воогив, ив, /. [восег] теща или све¬ 
кровь. 

жмШІоІШЦ (ііов), аф. [вобаііз] къ това¬ 
рищамъ относящійся, товарищескій; 
отт. виЬві. вобаіісішп, іі, п. а) собра¬ 
ніе, компанія, пирушка; Ъ) тайное 
соединеніе, союзъ, тайное общество 
(нзпр. для подкупа головъ) іех бе 
зобаіісіів. 

вснШІв, е, аф. товарищескій, друже¬ 
скій; отт. шиЬві. вобаіів, іа, созия. а) 
товарищъ, собрать, пріятель, 8. тепа, 
аіістуив или аіісиі; 6) рЫг. вобаіеа, 
собратія, члены коллегія жрецовъ, 
вобаіев Аи&и8І&1ев, воб&іев Тіііі 

ВОйаШав, НІ8, /. [вобаііз] товарище¬ 
ство, братство, особл. а) собраніе дру¬ 
зей, ком пав ія, пирушка; Ъ) коллегія 
жрецовъ, см. вобаііз, Ь; с) тайный 
союзъ (для подкупа голосовъ м проч.). 

вЗДев, [см. ві апбіез (?)), пожалуйста, 
сдѣлай мклость, біе, вобеа. 

Во&сіі&па гѳ^іо, область на мостовъ 
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отъ Каспійскаго моря, между рѣяамж 
Яжсартомъ я Ожсомъ. 

воі, іа, т. 1) солнце; роіі. ргіто аоіе, 
на разсвѣтѣ; те<1іо аоіе, въ полдень; 
впргето аоіе, вечеромъ; ігор. а) жаръ, 
зной (в. ЬуЪіспа), день (ігеа аоіев егга- 
птв) или солнечное сіяніе, ясная по¬ 
года: воіев еі пиЪіІа; Ь) великій че¬ 
ловѣкъ: А&ісаппв, воі аііег; с) свѣтъ, 
публичность, о томъ, что дѣлается 
внѣ дома, публично (орров. итЪга): 
ргосебеге ін аоіет (объ ораторѣ) вы¬ 
ступить съ рѣчью, произвести рѣчь 
на площади; себаі віііиа $1абіо, ошЪга 
(краснорѣчіе, законовѣдѣніе) воіі 
(военному искусству); 2) 8о1, богъ 
солнца, сынъ Гяперіона, впослѣд¬ 
ствіи = Ароііо. 

моіаоі-, ем. воин-, 
воіьтѳп, Ыв,*. [аоіог] утѣшеніе, от¬ 
рада. 

воіагіа, е, оф\ [воіі солнечный, Ішпеа. 
воІДгіив, оф\ [воі] оохнечныА; отт. 

виЬві. аоіагішв, іі, *. солнечные часы 
н вообще часы (водяные); аб аоіагіот 
=з на народной площади въ Римѣ, 
гдѣ находились часы; поп а<1в. ѵег- 
ваілв еаі. 

воіаіідіит, і, п. йетіп. отъ воіаііит. 
воі&ііит, іі, п. утѣшеніе, отрада, об¬ 

легченіе* 
воВДог, бгів, я», [аоіог] утѣшитель, 
воібйгіив, іі, т. [халлское ел.] тѣло¬ 
хранитель, совершенно преданный, 
см. Саеа. В. О. 3, 22. 

воісіив, роіі. = аоіібиз. 
аоіеа, ае, /. 1) сандалія, подошва съ 
ремнями; когда римляне садились 
(или ложились см. ассатЬо) ва столъ, 
онн снимали сандаліи, отт. роасеге 
80Іеаз= встать изъ за стола; 2) аоіеае 
(Іі^пеае) оковы; 8) аоіеа, рыба, родъ 
камбалы* 

воіеаішц оф\ [аоіеа] обутый въ сан¬ 
даліи. 

аоіешпіи, -пііаа, см. воіі'. 
аоіѳшііѳ, -пііаа, см* воіі-. 
ВОІѲО, 80І1ІП8 8., 80ІЙГ6, ИМѢТЬ ОбыКНО- 
веніе, аіщиіб Іасеге; и* аоіеі (вс. йегі) 
какъ обыкновенно бываетъ; иногда 
воіеге = часто (дѣлать что): сит апі- 
то тоіѵеге воіііпв еаі, онъ часто обду¬ 
мывалъ* 

ЯОІѲГ-, см. ВОІІѲГ-. 
аоііоіі-, см. воШсіі-. 
ВОІІСІѲ, обе. [аоіібиа] плотно; ігор. 
вполнѣ, совершенно, 

воіійііав, Йіів,/. [воіібоа] плотность. 
ЮІІдо, 1. [воНбив] дѣлать плотнымъ, 
твердымъ, утверждать* 

воіідив, оф- 1) плотный, массивный, 
цѣльный, рагіеа аоіібиа; аоіібо бе 

тагтоге іетрішп; 6) крѣпкій, твер¬ 
дый, бела, іегга, Ьипшв; отт. іп аоИ- 
бо, на твердой землѣ, ігор. въ без¬ 
опасномъ мѣстѣ, бееопасно; 2) ігор. 
твердый, непоколебимый, тепа аоііш; 
Ь) прочный, истинный, дѣйствитель¬ 
ный, &1огіа, ааатііаа, Ъепейсіит; с) 
полный, совершенный, іпбіеіат, е/б- 
доеа; б) цѣлый, весь, біѳа, оаога; ті- 
геа аоіібае; отт. виЬві. воіібит, і, п. 
цѣлое, всё; аоіібат воіѵеге, заплатить 
всю сумму, весь капиталъ. 

воНГѳггѳшп, см. воШГ-. 
воіівіітшп, см. ігіршіішп. 
воіііѣгіин, аф. [аоіаа] уединенный, 
одинокій. 

воІІШсІо, Іаів, /. [воіив] 1) уединеніе; 
безлюдіе, іосі; а. іп а^гів; оообл. ріиг. 
аоіііибіпев, пустыни; 2) одиночество, 
безпомощность, беззащитность, НЪе- 
гогат, тібаагшп. 

воіііин, рагіер. хл. аоіео; 2) оф. обы¬ 
кновенный, обычный, агіеа, Ьопогеа, 
орав; зоіііо тадоѳ, болѣе обыкновен¬ 
наго. 

аоіішв, іі, п. 1) возвышенное мѣсто, 
кресло (оообл. подающихъ совѣты въ 
судебномъ дѣлѣ) аебепз іп аоііо соп- 
аиІѳиііЬиа геаропбеЪаЦ Ь) тронъ, пре¬ 
столъ, годов; ігор. царство, верховная 
власть; роіігі аоііо; 2) ванна, 4иош 
рагібиа ехвііиіааеі е воііо еіс. 

воііѵб&ов, обо. [воіив-ѵадо>г] 1) одино¬ 
ко бродящій, скитающійся, Ьевііае; 
2) ігор. односторонній, содогіііо. 
ЮІІешііів или воііѳхшів, е, аф. 1) 
каждый годъ въ извѣстное время 
повторяющійся, ежегодно празднуе¬ 
мый, аасга аоііетша; біеа Геаіі еі воі- 
Іетпеа; 2) = праздничный, торже¬ 
ственный, біеа, Іибі, ериіае; оійсіит 
а., священный долгъ; отт. виЬві. воі- 
Іетпе, іа, п. празднество, торжество 
или торжественное дѣйствіе, а* риЫі- 
сот; аоіетпе сіаті й^епбі; 3) обы¬ 
кновенный, обычный, ііег аоііетпе, 
орла а.; ѵегЪа аоііетпіа; ояхт. виЬві. 
воИетпе, іа, п. обыкновеніе, обычай, 
обрядъ, поаігит іііиб а* вегѵетив; іп- 
іег ееіега воііетпщроіі. аоііетпіа іп- 
аапіге (= обо. обыкновеннымъ обра¬ 
зомъ). 

воііѳпшііав или воііѳппііав, Вііа,/* 
Гаоііешпів] торжество, празднество. 

воІІѳпшііѳг или воііѳітііѳг, обо. 
[аоііетпів] торжественно, празднич¬ 
нымъ образомъ, 

воііѳхшів, ііав, см. воііѳпш-. 
воііѳгв, ііа, оф. искусный, ловкій, 
умный. 

воИѳгіѳг, обо. [воііегв] искусно, ловко, 
умно. 



614 воііегііа •оіто 

воііѳгііа, ае, /. [зоііеп] искусство, 
ловкость, проницательность. 

воШоІіаііо, бпіа,/. [аоНісііо] подстре¬ 
каніе, поджиганіе, подушеніе. 

воШоіШог, бгіа, т. [аоІПсіІо] подстре¬ 
катель, возмутитель. 

воШоІІѲ, аЛѵ. [воШсііиа] заботливо. 
зоШаІІО, I. 1) роёі. приводить въ 

сильное движеніе, колебать, потря¬ 
сать, а. типбит бе аиіѳ вебіЪиа; а. 
іеііпгет (агаіго) взрыть, вспахать з.; 
а. ігеіа гетіа = грести; 8. аіашіда 
роШсежиграть на струнномъ инстру¬ 
ментѣ; 2) чаще ігор. колебать, потря¬ 
сать, расет, аіаішп дпіеіае сіѵііаіія; 
Ь) не давать покоя, тревожить, а. аіі- 
^иет; тиііа те аоііісііапі; с) побуж¬ 
дать, склонять, подстрекать, 8. аіі- 
япеш, пі (пе) аіідшб Г&сіаі «дм аі^иет 
аб аіцоіб Іасіеабат; особл. побуж¬ 
дать къ худымъ дѣламъ: поджигать, 
возмущать, а. аегѵоа аре ІіЬегІаііа; а. 
сітііаіеа. 

воіііоіішіо, іпіа,/. [воНісііиа] волненіе, 
безаокоіство, смущеніе, ашті. 

иоШоііии, оф. 1) роёі. приведенный 
въ сильное движеніе, взволнованный, 
таге в., 2) чаще ігор. безпокойный, 
встревоженный, озабоченный, апі- 
пша а.; а. бе ге аіщпа; аоИісііиа, чиіб 
Гиіигит 8І1; аоііісііит ЬаЬеге аНдиет, 
не давать кому покоя, тревожить ко¬ 
го; Ь) тревожный, причиняющій без¬ 
покойство, атог а.; ореа воИісііае; ід 
іугаопогпт ѵііз опшіа аипі аоііісііа. 

доШГѳггёшп, і, я. метательное копье, 
сдѣланное изъ одного желѣза, 

воіоеоівтиѳ, і, т. погрѣшность про¬ 
тивъ языка, неправильное соедине¬ 
ніе словъ. 

8оІоп, бпіа, т. Солонъ, аѳинскій зако¬ 
нодатель. 

Воіопіит, і, л. иди Зоіопіиа адег, 
мѣсто въ Лаціумѣ. 

абіог, 1. <2ероп. 1) утѣшать, аіідиет; 2) 
облегчать, умѣрять, смягчать, іатеш, 
1аЪогет;а. Іасгітаа, унять, осушить сл. 

ИОІвШіаІІв, е, аф. [воівііііцт] къ лѣт¬ 
нему повороту солнца относящійся* 
біеа а. — должайшій день; ігор. а) 
лѣтній, іетрпв,. ЬегЬа; 6) солнечный, 
огЬіа а., поворотъ солнца. 

воІаіМшп, іі, и. [аоі-аіаіо] солнцестоя¬ 
ніе; а. Ьгптаіе, аевііѵпт; чаще = 
лѣтній поворотъ солнца, ігор. лѣт¬ 
нее время, лѣто или лѣтній жаръ. 

Ь аоішп, аЛѵ. см. аоіив. 
1* воішп, і, я. 1) дно, Гоавае; Ь) полъ, 

а. тагтогешп; с) ступня, подошва; 
2) грунтъ, почва, земля, 8. рш&пе, *е- 
сппбпт; аеяааге аоіо (пгЬет, ботот) 
срыть до основанія; ргоѵегЬ. циобспп- 

диѳ или диоб іп аоіпт ѵепіі, что при¬ 
ходить въ голову, на умъ; Ъ) земля, 
страна, Ъос опте а.; 8. паіаіе; 8. ра- 
Ігіае или раігіпт; аоіпт ѵегіеге или 
тиіагѳ, переселиться, оставятъ оте¬ 
чество, особл. (ехіііі снова) идти въ 
изгнаніе; Б) роёі. низъ вообще, на 
чемъ что находиться, покоится: апЬ- 
ігаѣііаг аоішп паѵіЬпа (= поверх¬ 
ность воды, море), азіга іевеаі соеіе- 
віе аоіит (= сводъ небесный, небо); 
а. Сегеаіе, подстилка нзъ хлѣба. 

иоішп-тббо, <и2е. только. 
80ІОПІІХШ8, см. Ѳоіив. 
ДОІав, аф. 1) одинъ, одинъ только, 

8іоісі ѳоіі; *аіі іЫ аоіов поѵет теп- 
аеа, — только девять мѣсяцевъ; 2) о 
мѣстѣ: уединенный, пустой, ненасе¬ 
ленный, Іоса 80Іа, топа 8.; отт. аоішп, 
аек>. только, бе опа ге а.; вол аоіпт— 
аеб еііат. 

8о1ов, ипііа, /. городъ на сѣв. берегу 
Снцнліи; отт. Воігтііпиа, аф*. я 
ЫЬші. ВоІшШш, бгот, т. жители 
этого г. 
ЮІйіе, а&ѵ. [аоіиіив] 1) свободно, без- 
препятотвенно, тотегі; Ь) легко, безъ 
труда, бісеге; Б) безпечно, вяло, 
адеге. 

воіиііо, бпіа, /. [аоіѵо] 1) развязыва¬ 
ніе — развязность, свободность, в. 
Ііпртае; 2) разложеніе, распаденіе, 
растлѣніе, іоііов Ьотіпів; 2) уплата, 
платежъ, гегот сгебііагпт; а ітре- 
бііа. 

воійіоа, рагіср. и. аоіѵо; 2) несвязан¬ 
ный, свободный, 80ІПІП8 ОрбГб МДМ 
(рой*.) орегот, св. отъ дѣлъ; а. а со- 
рібіШіЬоа, св. отъ страстей, яепод- 
верженный страстямъ; ргаебішп в., 
имѣніе своб. отъ долговъ; огаііо во- 
Іпіа, р. неподккненная ритму, проза, 
или рѣчь, слогъ простой, нензыскан- 
ный: аоіпіа ог., япаіів іп аегтове еі 
ерівіоііа; огаіог. а. іо бісепбо, говоря¬ 
щій свободно, бѣглый въ рѣчахъ; Ь) 
нестѣсненный, неограниченный, не¬ 
обузданный, гІ8па, ІіЬібо; с) ненапря¬ 
женный — слабый, вялый, изнѣжен¬ 
ный, аоіпіпв еі тоШв іп $евіп; бісіа 
Гас^пе воіпіа. _ 

воіто, яоіѵі, воіиішп, 8. 1) развязы¬ 
вать, распутывать, побит (узелъ), 
ѵеіа (паруса); а. сгітеп, расолесть, 
распустить волосы: а. ерівіоіат, 
вскрыть письмо; 8. ропіет — сломать 
м.; роёі. а. ааѵет, разбить к.; Ъ) 8. 
апсогаш или а. Гплеа, а. паѵепц под¬ 
нять якорь, сняться съ якоря, от¬ 
плыть, идти въ море, иногда аЪеоІ 
аоіѵеге: патеа ех рогіп аоіѵегшіі; с) 
а. аіщпет, снять оковы съ кого, осво- 
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баднть кого; в. е^пат, сапет, отпрячь 
я., спустятъ съ цѣпи с.; снят. Ргор. 
воіѵеге = освобождать, набавлять: а. 
аі^пет сага еі пе$оііо; а. аІЦпет 
ІвдіЪив, теіи; аЬеоІ. (роёі.) а. апітит 
аИсфиа, набавятъ кого отъ заботъ; 
с?) роёі, а. оа, открыть ротъ; е) Ргор. 
разрѣшать, объяснять, аепі$таіа, 
сарііова; 2) разлагать, растворять, 
плавятъ, раза, воіѵі, разлагаться, та¬ 
ять, а. піувю, а. аііісеа іогаасе; особи». 
Ргор. а) дѣлать вяльпгь, слабымъ, раз¬ 
слаблять, аоіѵипіиг Ггідоге тетЬга; 
дпіеа аоЫі тетЬга; Ь) прекращать, 
уничтожать, а. оЪаібіопет, шогеш, 
рабогет; с) аоіѵеге ее или воіѵі (тог- 
Ьо, тогіе) и аЬвоі. воіѵі, уничтожать¬ 
ся или умереть; 3) платить, ресопіат, 
аеа аііепат (долгъ); даі рго ѵмінга 
воіѵегеі; аоіѵепбо яоп еві, онъ не въ 
состояніи платить, онъ несостояте¬ 
ленъ; іп аоіаішв или рго аоіиіо, въ 
уплату; Ргор, а) и. роепаа, претерпѣть 
наказаніе, быть наказаннымъ; Ь) ѳ. 
йбет, сдержать слово; а. ѵоіпт, испол¬ 
нить обѣтъ, 8. Ъепебсіит, воздать аа 
благодѣяніе; с) а. Гипегі (шогіио) риіа 
или аиргета=отдать кому послѣдній 
долгъ. 

•отпіопіовив, оф. [аотвоа] сонли¬ 
вый, сонный, вялый. 

•отпіГѳг, 5га, бгпт, оф. [аотппвТего] 
1) снотворный, усыпляющій, ѵіг^а; 2) 
смертоносный, смертельный, ѵепепат. 

вотпіо, 1. [аотпіит] видѣть сонъ, ви¬ 
дѣть во снѣ; а. аіідшб, аіцпет, <1е 
аіцио; ігор. бредить, говорить вздоръ. 

вопшіит, іі, п, 1) сонъ, сновндѣніе; 
2) Ргор, греза, бредни. 

•отпив, і, т. 1) сонъ; аотпит сареге, 
спать; іп аопшіа или рег вотппт, 
аотпо, во снѣ; е вошло ехсііаге (роёі. 
аотдо ехсиіеге) аіідивт, поднять ко¬ 
го отъ сна, разбудить кого; роёі. а. 
Іопдпа = смерть; 2) Ргор. бездѣйствіе, 
праздность, бебііиа ѵепігі ас аотпо; 
Ь) = ночь, біев аотпиа^пе. 

•оп&Ыіів, е, оф. [аопо] звучный, звон¬ 
кій. 

вопах, йсіа, ад#, [вопо] звонкій, грему¬ 
чій. 

вопі-рѳа, Ыіл, оф. звон кон о гій; роН. 
виЪві. конь. 

вопійия, па, т. [вопо] звонъ, звукъ, 
шумъ, трескъ, а. іиЪае, ѵепіі, Яат- 
тае; ігор. а. ѵегЪогиш іпапіа, пустыя 
слова; а. поаіег («с. іи бісепбо), громъ, 
сила нашей рѣчи. 

•опітіив, аф. [аоппа] звонкій, издаю¬ 
щій звукъ, производящій шумъ, іегт. 
і. въ яз. авгуровъ: ігірибіит аопіѵішп 
= доброе предзнаменованіе (когда 

пророчестиенныя куры клевали съ 
такою жадностью, что кормъ съ шу¬ 
момъ падалъ изо рта на землю). 

аопо, пиі, пііит, (рѣдко аѵі, аіит), I. 
[вопив] 1) інігапз. звучать, звенѣть, 
раздаваться, аопиегипі іутрапа; ѵох 
^иа ргоре те аопаі; Яисіиа аоп&пі 
(шумятъ); Гопа аопаі (журчитъ); роёі. 
в. ріесіго, играть на цитрѣ; 2) Ргапвіі. 
(съ винит, под. прилспат. среди, р. ем. 
нарѣчія) выражаться, говорить или 
смѣяться: аопаге а$геаіе (грубо), а. 
Гетіпѳшп (какъ женщина); а. гапсит 
(охриплымъ голосомъ); Ь) значить, 
означать, фііб Ъаес ѵох (слово) аопаі? 
Ъаес овит аопапі (одно н то же); с) 
роёі. пѣть, воспѣвать, а. сагтіпа, Ъеі- 
1а; іе сагтіпа поаіга аопаЬипі; а. аіа- 
ѵов (славить, выхвалять). 

аопог, 5гіа, т. [аопо] звонъ, звукъ, 
шунъ. 

вопогпа, аф. [аопог] звонкій, звучный, 
шумный. 

вопи, ііа, аф. виновный, преступный. 
аопііоин, аф. опасный, тогЬаа а.; Ргор. 
уважительный, достаточный, важ¬ 
ный, саова в. 

вопив, і, т. 1) звукъ, а. биісів; вопі ѵо- 
сіе, сЪогбагшп; іегт. і. дгатт. уда¬ 
реніе; 2) роёі. рЫг. слово, рѣчь, гей- 
беге вопле, отвѣчать; іпапеа а опое 
Ашбеге: 3) Ргор. тонъ, обравъ наложе¬ 
нія, аббібіі Ьізіогі&е та^огет вопит. 

ворЫвта, вііа, п. ложное заключеніе, 
ЛОЖНЫЙ выходъ. 

ворЫаіѳв (или -іа), ае, т. 1) софистъ, 
занимавшійся Философіею изъ тще¬ 
славія или ради своихъ выгодъ; 2) 
иногда — рЬіІоворЬав. 

ворЫвІіоив, аф. [ворЪівіев] софисти¬ 
ческій, хитрый. 

8орЪ6о1ев, ів, т. знаменитый грече¬ 
скій трагическій поэтъ; отт. Во- 
рЬооІбиа, оф. 

ворЬов или ворЬив, оф. [сл. греч. = 

а&ріепві мудрый. 
ворЬговупе, ев,/, дочь Діонисія стар¬ 
шаго. 

ворІо, 4. 1) приводить въ безпамят¬ 
ство, лишать панятн, чувствъ, аахо 
ііа ітрасіиа еаі, иі аорігеіиг, 2) при¬ 
водить въ усыпленіе, усыплять, а. 
аіциет ѵіпо; 8) Ргор. услоконвать, 
усмирять, утишать, ѵепіит, таге. 

ворог, огіа, т. [аоріо] 1) безпамятство, 
безчувственность; 2) сонъ, крѣпкій 
сонъ, глубокій сонъ; роёі. а. регре- 
іиив, непробудный сонъ, смерть; Ь) 
снотворный напитокъ, усыпительное 
средство, баге аііспі ворогет; тівсе- 
ге а., составить—; 3) ігор. сонливость, 
вялость; лѣнь, а. ѳі і&паѵіа. 
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ворогаіив, рагіер. и. аорого; 2) аф‘. 
спящій, Ьоеііѳ. 

ворогІГѳг, Зга, ёгшп, оф. [ворог-іего] 
снотворный, усыпляющій, 

вор 6 го, 1. [зорог] 1) снабжать, напи- 
тывать усыпительною силою, гапшв 
ворогаіив; 2) приводить въ усыпленіе, 
усыплять; ігор. успокоивать, уни¬ 
мать. 

ворбгшц аф. наводящій сонъ, усы¬ 
пляющій. 

8ога» ае, /. городъ въ Лаціумѣ; отт. 
вогапив, оф. и ьнЬві. Вогбпі, б гит, 
пк жители этого г. 

вогасіѳ, ій, п, гора въ Этруріи, съ хра¬ 
момъ Аполлона. 

Зогапив, оф. ем. Вога. 
еогЪео, Ъиі, — 2. хлебать, втягивать 

въ себѣ, поглощать, ад пат; іегга агі- 
<іа вогЪеі Япшіпа; Ргор. в. аіідоіб апі- 
то, страстно желать чегон.; в. обіа, 
переносить ненависть. 

вогЬШо, опій, /. [вогЬео] 1) хлебаніе, 
питіе; 2) сопсг. похлёбка, питье. 

аогЪшп, і, п. рябина (ягода). 
еогЬив, і, /. рябина (дерево), 
аог&ѳо, иі, — 2. [вогбев] быть нечи¬ 

стымъ, быть грязнымъ, іо$а вогбеі; 
ігор. не пользоваться уваженіемъ, ка¬ 
заться ничтожнымъ, вогбепі ііЪі пш- 
пега повіга. 

вогбеа, іа, /. обыкч. рЪмг. 1) нечистота, 
грязь, оп&іібй віпе вогбіЪив; ігор. а) 
отребіе, сволочь; в. игЫв; о ІпішпІ о 
вогбев! Ь) низость, низкій образъ мы¬ 
слей, особ*. алчность или скупость, 
скряжничество, а. Ьотіпів; іпіатіа еі 
в ; 8 ід ге іатіііагі; 2) неопрятная на¬ 
ружность, жалкій видъ—трауръ (опе¬ 
чаленныхъ несчастнымъ случаемъ, 
также обвиненныхъ, подсудимыхъ) 
Іасгітае еі 8.; іп Іосіи еі вогбіЪов; 8. 
геогпт; Ъ) ігор. жалкое положеніе, 
жалостное состояніе, в. восіогат. 

•огйѳвоо,-& [вогбео] дѣлаться 
грязнымъ, нечистымъ, мараться, 

вогсіісі&іив, аф. неопрятно одѣтый; 
въ траурномъ платьѣ, см. вогбев, 2. 

вогйісіѳ, обе. [аогбібив] грязно; Ргор. 
а) низко; Ь) скупо, скряжническн. 

ногсіідйіан, аф. бетгп. отъ вогбібав. 
вогйісіиз, аф. [вог^ев] 1) нечистый, 
грязный, ѵевіів, Іапа; 6) = вогбібаіпв 
въ траурномъ платьѣ, см. вогбібаіив 
и вогбев, 2; 2) ігор. бѣдный, скудный, 
ничтожный, жалкій, Ьото, ботив; Ь) 
грязный, низкій, оообл. слишкомъ 
скупой, скряга 

вогех, ісІ8, т. землеройка. 
8ОГІІ60, ае, т. сл. грех. = асегтов: со¬ 

ритъ, спѣпленіѳ заключеній, соста¬ 
вляющихъ ложный выводъ. 

вогог, Згіэ,/. сестра; в.раігпеіів, двою¬ 
родная сестра; поѵет вогогеа или бос- 
іае 8., музы, ігев а. = рагсае. 

вогогойіа, ае,/. [сіетт. отъ вогог] се¬ 
стрица 

вогогіоіеіа, ае,в». [вогог-саебо] сестро¬ 
убійца. 

вогогіив, оф. [вогог] сестринъ, се¬ 
стринскій. 

вога, ІІ8, /. I) жребій, соп]ісеге (кинуть) 
вогіев іп игпат; ргоѵіпсіа еі вогіе 
еѵѳпіі, — досталось ему по жребью; 
сощісеге рготіосіав іп во Пет, метать 
жр. о пров., дѣлить пр. по жеребью; 
ехіга вогіет, безъ жребія; Ргор. а) 
доля, часть, вогііа теае ѳзі, моя доля, 
мнѣ слѣдуетъ; рпег іп паііат вогіет 
Ъопопіт паіив, — родившійся безъ 

• всякаго права на часть имѣнія; Ь) 
должность или завѣдываніе (доставш. 
по жеребью), оотіііогпт; ттдаат 
аіиіі, піаі вогіе (по должности); с) 
участь, судьба, тепе пѳесіа вогіів іп- 
іигае; еі) участь, положеніе, состоя¬ 
ніе, званіе, вогіе вид сопіепіив; поп 
іпае вогіів Ьошо; в. ргіта, весотба 
(достоинство, мѣсто); 2) оракулъ, про¬ 
рицаніе, в. ебііа ееі ге#і, царю возвѣ¬ 
щено оракуломъ; біеіае рег сагтіпа 
вогіеа; 8. огасиіі; 8) ссуда, капиталъ, 
пе$аге вогіет (= долгъ); ехвоітеге 
(заплатить) вогіет. 

вогіІІбртв, оф. [вога іе^о] прорица- 
тельвый, пророчественвый; отт. 
ечЪві. -вив, і, т. прорицатель, 

аогііог, 4. (іероп. [вога] 1) кидать жре¬ 
бій, метать жребій, вогііипіпг іпіег ее; 
8. аіщиіб или бе ге аііяиа, о чемъ; 
отт. = назначить по жребію: 8. ігі- 
Ъп8; 8. бісав = ]ибісев; Ргор. а) из¬ 
бирать, выбирать, искать, таігіто- 
піиш; роіі. 8. іогіипат (лучшее мѣсто) 
осиііа; б) раздѣлять, в.ІаЬогет, регі- 
спіпт; 2) по жребію получать, в. рго- 
ѵіпсіат, Ъ) ігор. получать, пріобрѣ¬ 
тать, атісаш сава; 8. тѳбііеггажеа 
Авіае. См. вогіііав. 

вогіШо, ошв, /. [вогііог] инданів жре¬ 
бія, метаніе жребія. 

вогШо, обе. [вогіііяв] 1) по жребію; 2) 
по опредѣленію судьбы. 

1* вогіііив, рагіер. м. вогііог; 2) оф. 
(равв.) по жребію полученный, до¬ 
ставшійся; Ь) судьбою опредѣленный, 
назначенный. 

2. вогіііив, П8, ш. [вогііог] метаніе жре¬ 
бія. 

Воеіив, родовое имя. 
вовреѳ, 1іі8, оф. невредимый, благопо¬ 
лучный. 

во ер I іа, ае, /. спасательница. 
воарІШІя, е, оф. спасительный. 
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воврііо, 1. [аоареа] спасать, сохранять, 
охранять. 

воіег, йгіа, «я. (греч. ел.) спасатель. 
8р. = Зрпгіла, предъжмя. 
врэдііх, Ісів, 1) виЬві. т. вѣтвь пальмо¬ 

вая съ плодомъ; 2) оф. бурокрасный, 
каштановаго цвѣта, 

врабо, Оше, в», скопецъ, евнухъ. 
враг&о, гві, Г0ѵш, 8. А. 1) сыпать, раз¬ 

сыпать, бросать, а. лптоа рорпіо, аге- 
паш (песокъ); а. Потев; а. ввтша, сѣ¬ 
ять; роді. а. іеіа, Ьавіа, пускать, ме¬ 
тать — ; Ь) у* осыпать, аіщиій аі^иа 
гв: а Ьшпшп /оШа; Ргор. в. соеішл 
авігів; Аогога араг#іІ Іптілв іегтав; 
2) Ігор. равсѣвать, Ъоаіеа, салеа; а 
ігаігеа разлучать — ; а. ее (іоІо сат- 
ро, ід гадал) разсыпаться, разбѣгать¬ 
ся; роН. а. ала, тратжть, расточать 
свое имущество; Ь) разносить, рас¬ 
пространять, Гата арагаегаі потел 
рег пгЬеа; а. ѵосеа іл тпі&пт; ітрегш. 
(Тас) арагріпг, распространяется, 
молва, носится слухъ; 

В. 1) брызгать, прыскать, а а^лат, 
сглогет (кровью); Ь) обрызгивать, 
опрыскивать, окроплять, аІІдліб аіі- 
ола ге: а іеИогет Іасгітіа, согрла 
плтіаіі ІутрЬа; 2) ігор. окрашивать, 
испещрять, украшать, а. аіаа соіогі- 
Ъла, іесілт алго алі соІогіЬла арагалт. 

врагеіт, айл. [враг^о] разсѣянно, мѣ¬ 
стами, тамъ н сямъ, 

врагвіо, бліа, /. [враг^о] 1) разбрасы¬ 
ваніе, разсѣяніе; 2) прыскаше, кро¬ 
пленіе. 

врагоон, рагіср. и. араг&о; 2) оф. раз¬ 
сыпанный, разбросанный, арагвіа іл-, 
даііа ЬаЪііаге; Ь) пестрый, испещрен¬ 
ный, ал&лів таслііа арагала. 

8рагіа, ае (Врагіе, ев), /. гл. городъ 
Лаконіи; отт. а) Врагіапшц оф. и 
виЬві. врагіапі, Отт, т. спартан¬ 
цы; а) Врагіі&іев, ае, т. спартанецъ, 

врагі&еод, і, ш. ѳракійскій гладіаторъ, 
бывшій начальникомъ въ войнѣ ра¬ 
бовъ противъ Рима, 

врагіахшв, -ііаіеа, ем. врагіа. 
врагішхц і, я. испанскій ковыль, исп. 

* дрокъ, растеніе, изъ к-аго дѣлали ве¬ 
ревки, канаты, рогожи н проч. 

ярагйіив, і, т. \детіп. отъ 1. арагла] 
лещнкъ. 

1. врагов, і, ». лещъ. 
2. врагов, і, яі. и -лт, 1, я. небольшое 
копье, дротикъ. 

враіЬа, ае, /. широкій, обоюдоострый 
мечъ. 

враііог, 1. дер<М. 1) прохаживаться, 
прогуливаться, іл хуаіо; 2) ігор. рас¬ 
ширяться, распространяться, гааісеа 
араііапілг. 
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враіібвѳ, адѵ. [араііовла] обширно, ши¬ 
роко, далеко. 

враііовов, аф. [враіілт] 1) обширный, 
большой, соШв, лотов; 2) долгій, про¬ 
должительный, іетрла, Ьеіілт. 

враіішп, іі, я. 1) пространство, Іосі, 
сааігогпт; ар. поп егаі (не было мѣ¬ 
ста) а^ііапбі ецтюб; сіітійшт ар. Ш- 
пегіа, половина дороги; иногда ар. =* 
длина илы ширина: ар. тіае; іл ара- 
іілт, въ дхнву или прямо, напр. Га¬ 
дав; роіі. ар. ѵісіі Ъоаіеа (= величи¬ 
на, огромность); Ь) промежутокъ, раз¬ 
стояніе, іліег йааз асіеа іапішп егаі 
геіісішп араііі; а) ігор. промежутокъ 
времени или продолженіе времени, 
время, Ъос іліегіт араііо, ар. аллллт, 
ар. ігі^іліа йіеглт; ар. ѵііае; Ьгѳѵі 
араііо, въ короткое время; ар. ЪаЪеге 
(■мѣть время) и ар. баге (дать время) 
ай аіщшй Гасіелйот; длит егіі ар., 
когда будетъ время; роаіліалі аех йіеа 
араііі, требуетъ шесть дней срока; 
о) въ просодіи: мѣра, размѣръ, іго- 
сЬаела еаі еойеш араііо чио сЬогепа, 
2) пространство — ристалище, бѣгъ, 
ер. йесштеге; роёі. аййеге іл араііа, 
прибавить шагу, поспѣшить; о небес¬ 
ныхъ тѣлахъ: путь, орбита (аійеглт 
араііа іттпіаЬіІіа); чаще ігор. путь, 
поприще: ар. діогіае, йеГелвіоліа; 
йеЯесіеге а араііо; Ъ) — гульбище, 
Асайѳтіае араііа аііѵеаігіа; также 
аЬвЛг. прогулка: йлоЬла араіііа Гасіів. 

вреоіаіів, ѳ, аф. [арѳсіеа] особенный. 
ареоіаіііег, аІѵ. [аресіаіів] особенно, 
въ особенности. 

шреоіѳв, &,/. [вресіо] 1) асііѵ. {рѣдко) 
взглядъ, взоръ, солтегіеге ѳресіет 
аіщоо, обратить взоръ куда-л.; ргіта 
вресіѳ, при первомъ взглядѣ; 2) чаще 
раввіѵ. то, что видимъ: а) видѣніе, 
явленіе (лота ар. ѵіяа еаі) образъ (ер. 
Ароііідіа оолаліі рег аопшлт оЫаіа 
еѳі); ігор. представленіе, понятіе, 
идея: Ъалс іііі і&еосѵ арреІІаЬалі, лов 
гѳсіе аресіет роввшппв аісеге; ар. Ъо- 
лі тігі; ар. е^лелііае, идеалъ кр.; 
Ъ) видъ, наружный видъ, наружность, 
вр. согрогіа; ар. патішл; аресіет гі- 
йелііа ргаеЪеге; .роёі. іл вресіет тол- 
іів, наподобіе горы, какъ г.; особл. 
видъ, внушающій уваженіе, красивая 
наружность, красота, блескъ: ар. сап- 
йощле соеіі; ар. аппогшп, ігілтрЪо 
тахітат аресіет сарііта аппа ргае- 
Ъпепші; ар. диаейат іл йіселйо; ай- 
ЫЪеге іл йіселйо аресіет; с) кажу¬ 
щееся, въ противоположность къ 
дѣйствительному, истинному, наруж¬ 
ная сторона, видъ, аресіет ліііііаііа 
ЪаЪеге; ар. ^огіа; аресіет Ъоаіі ГесіЦ 
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заставилъ непріятеля дукатъ; яресіе— 
гв ірва (гѳ тега), невидимому — на 
сакомъ дѣлѣ; особ*, вресіе или іп (рег) 
яресіет и (рѣдко) япЪ вресіе, для ви¬ 
да, подъ видомъ, подъ предлогомъ: 
рег вресіеш апхіііі; яресіе, пі іпбпііае 
(перемиріе) еяяепі; ф видъ — подраз¬ 
дѣленіе рода; е)роёі. изображеніе, ер. 
боѵія. 

врѳоШит, і, п. [вресіе] зондъ, щупъ 
(хирургическій инструментъ). 

ирѳоітѳп, Іпія, и. [вресіе] 1) проба, 
образчикъ, доказательство, яр. іп&е- 
піі; яр. Лаге аііспі аіісіуия геі, дока¬ 
зать кому свою способность къ чеку; 
2) образчикъ, образецъ, примѣръ, вр. 
іппосепііае; еяі іп ео яр. Ъитапііаііі. 

врѳоіо, врѳхі, ярѳсішп, 8. смотрѣть 
(этотъ гл. у хляссич. писателей встрѣч. 
только съ предлог., напр. ішрісіо, 
ргоярісіо, геврісіо еіс.). 

вреоіове, оЖь [яресіояпя] прекрасно, 
великолѣпно. 

врѳоібяии, аф\ [аресіея] видный: а) 
красивый, Ьото вресіовіввішнв; Ь) 
благовидный, саива, іііпіия; с)(Тас.) 

замѣчательный, орпя. 
ареоіаЪШя, е, оф\ [вресіо] 1) види¬ 
мый, согрпя; сашрпв ер., открытое п.; 
2)роёі. видный, достойный вниманія, 
достопрнмѣч&тельный, Ьегоя вр.; апго 
яресіаЪШя ЗДоЪе. 

ареоіаойішп, і, п. [яресіо] 1) зрѣлище, 
вр. ігіяіе, яр. Іаеіпт; Ь) представленіе 
въ театрѣ или циркѣ; вресіаспіогат 
аррагаіпя; яр. $1абіаіогіит; баге яр.; 
с) ріитсіі. мѣста для зрителей; 2) осма¬ 
триваніе, яр. Еагірі. 

вреоШіо, бпія, /. [яресіо] 1) смотрѣ- 
ніе, глядѣніе; 2) изслѣдованіе, проба, 
оообл. монетная проба. 

вреоіаіітив, об;, [вресіо] умозритель¬ 
ный, теоретическій. 

вресШюг, бгія, ж. [яресіо] 1) зритель, 
Іпбогпш; 2) наблюдатель, созерцатель, 
соеіі; Ь) ігор. обсуживающій, кри¬ 
тикъ. 

врѳоі&ігіх, ісія, /. [вресіо] зрительни¬ 
ца. 

арѳоІЗДшц рагіср. м. вресіо; 2) аф\ 
испытанный, извѣданный, Ьото вр.; 
іпіе&гііая таііів геЬав яресіаіа; Ь) 
прекрасный, отличный, почтенный, 
іешіпа яр.; ѵіг яресіаііявітцв. 

яреоіІо, бпія, /. [вресіо] смотрѣніе; 
іегт. і. въ аз. авгуровъ: право произ¬ 
водить авспиціи (см. апярісіпт) врес- 
ііопет ЬаЪеге. 

Врѳоіо, 1. [вресіо] 1) смотрѣть, особл. 
со вниканіемъ, аіщшб, на что; яр. 
аііе, см. въ верхъ; Іибоя рпЫісов ярес- 
іаішп тепегипі, пришли смотрѣть пу¬ 

бличныя игры; 2) ігор. разсматривать, 
обсуживать, гет; б) испытывать, из¬ 
слѣдовать, пробовать, вр. ш і#піЪиі 
апгпт; епт і#оі яресіаіпт агЬіігапіпг; 
вр. поЪШіаіет; с) смотрѣть, обращать 
вниманіе (иа), имѣть въ виду, вр. гея 
поп апсіогеѳ; вр. Гогіопат аіісіуия; б) 
имѣть въ виду, домогаться, вр. тайпа 
^паебат; вр. аб ітрегаіогіаа Іаиаея; 
яетрег яресіаті (всегда старался) пі 
еявеш ііЪі еіс.; е) яр. аіщпіб (аіщпет) 
ех ге аіщиа, судить о чемъ (о комъ) 
по — : поп ех 8іп$и1із ѵосіЪоя рЪіІо- 
яорЫ яресіапбі вопі; /) (о предм. от¬ 
влеченныхъ) клониться, аб аіщиіб, къ 
чему-либо: гея аб вебіііопет яресіаі, 
дѣло клониться къ возмущенію; сопяі- 
Ііа аб сопсогбіат яресіатепші; дпог- 
вит яресіаі огаііо? къ чему клонится 
р., какая цѣль рѣчи? Ьаес яресіапі 
аб геіцропет (относится, касается); 
д) (о мѣстности) быть расположену, 
обращену: ѳресіаге аб тегібіет (къ 
югу) аб огіепіет (на востокъ); яр. 
іпіег оссаяшп яоіів ѳі яеріепігюпея 
(къ сѣверо-западу). 

арѳоігшп, і, п. [яресіо] представленіе, 
идея. 

1. ярѳойіа, ае,/. [йтіѣ. отъ ярея] сла¬ 
бая надежда. 

2. арѳойіа, ае, /. [яресіо] 1) дозорная 
башня, сторожевая б., абѵепішп ргае- 
бошип (разбойникъ) яі^піѣсаЬаі і$- 
піз ех яреспіа; ігор. еяяе іп яреспПя, 
подсматривать, караулить, не спу¬ 
скать съ гласъ; 2) роН. возвышеніе, 
возвышенное мѣсто, яр. аііа; яр. тон¬ 
кія; б) = высокая городская стѣна; 
сіатогѳт ех яреспіія іоііппі. 

врѳоиІаЪипсіав, аф. [яреспіог] под¬ 
сматривающій, иеспускающіЙ съ 
глазъ, подстерегающій. 

арѳоиіагіа, е, оф. [яресаіот] зеркаль¬ 
ный, свѣтлый какъ зеркало; Іарія яр., 
слюда, изъ х-ой дѣлали оконницы, 
отт. зиЬві. яресаіагіа, ішп и бгшп, п. 
стекла оконныя. 

ирѳоиі&іог, бгія, т. [яреспіог] 1) раз¬ 
вѣдывателъ, лазутчикъ; б) ордина¬ 
рецъ, вѣстовой; 2) испытатель, изслѣ¬ 
дователь, паіпгае. 

ареооіаібгішц оф\ [яреспіаіог] упо¬ 
требляемый для развѣдыванія; пагія 
или паѵі^іит яр., дозорное судно, су¬ 
дно, назначенное для развѣдыванія, 
доставленія свѣдѣній. 

яреоиШгіх, Ісія, /. [яреспіог] вывѣ- 
дывалыцкца. 

Ирѳойіог, 1. Лероѣ, [яресіо] 1) іпіг. огля¬ 
дываться, осматриваться, іп отпев 
рагіея; 2) чаще ігапвіі. подсматривать, 
подстерегать, развѣдывать, отпіа, аіі- 
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доет, еопвіііа аіісцріа; Ъ) осматривать, 
смотрѣть, іпсепбіа тШагшп бе пшгіз. 

•реейішп, і, *. [вресіо] зеркало (метал¬ 
лическое^ ігор. копія, подобіе, образъ, 
ті<іет вр. ішш. 

вреош, из, т. (рѣдко /. или п.) 1) пе¬ 
щера; роёі. впадина, углубленіе, яма; 
2) = водопроводъ (подземный), 

•реіаешхц і, п. пещера, грогъ, 
мреішющ ае, /. пещера. 
8регоЬёо« и Врегошои, (па), і, т. рѣ¬ 

ка въ Ѳессаліи; отт, а) ЗрѳгоЬбіи, 
Ібів, <*ф\ /. сперхейскій; Ь) Врег- 
оЫопіббв, ае, іи. житель берега, 
Сперхея. 

мрѳгпо, вргеті, вргѳішп, а прези¬ 
рать, отвергать, тоіпріаіев, аигшп; 
поп зрегпепбив = недурной, весьма 
хорошій; (Тае.) врегпѳпбпв тогпш, 
достойный презрѣнія относительно 
нравовъ. 

яраго, I. [арен] 1) надѣяться, ожидать, 
ргаетіию, ѣепебсіит, ар. аіщиіб аЬ 
аіщпо; Ъеое или гесіе арегаге, имѣть 
твердую надежду; 2) (рѣдко) ожидать 
(неблагопріятнаго)» опасаться, боять¬ 
ся, ар. (Іоіогет; Ьаес арего тосіз то- 
Іевіа ѵібегі; роёі. ер. беов. 

ярея, еі,/. 1) надежда, ожиданіе, ргае- 
тіі; арев те іепеі, врет ЬаЬео, аре 
бпсог, надѣюсь; іп аре ЬаЬеге (ропеге) 
аІЦшб, ожидать чего, разсчитывать 
на что-л.; врет аііспі Гасеге (баге или 
аЯегге) подать кому надежду, обнаде¬ 
жить кого; іп врет тетге (іп$гебі), 
возымѣть надежду; абоіеасепа ашп- 
та ере, юноша, подающій большія 
надежды; 2) = ожиданіе, чаяніе, ино¬ 
гда опасеніе; аре аегіиа, позже, неже¬ 
ли думали; ргаеіег или сопіга арет, 
противъ ожиданія, сверхъ всякаго 
чаянія. 

врЬаѳга, ае, /. 1) шаръ, оообі. небес¬ 
ный шаръ, неб. глобусъ; 6) = орбита, 
путь (планеты); 2) мячъ, мячикъ. 

врЪаегІвіегішп, іі, ж [врЬаега] мѣсто, 
гдѣ играютъ въ мячъ. 

ЗрЫпх, ре, /. чудовище, явившееся 
близъ Ѳивъ, предлагавшее загадки 
проходившимъ мимо н пожиравшее 
тѣхъ, к-ые не могли отгадать ихъ. 

вріоа, ае, /. (такою аріспа, і, т. и арі- 
сшп, і, и.) 1) колосъ; Ь) роёі, (у дру¬ 
гихъ растеній) колосовидный кон¬ 
чикъ, щитокъ, ар. пагбі; 2) звѣзда въ 
созвѣздіе Дѣвы, іііпаіге врісит. 

иріооов, оф. [аріса] колосяной, язь ко¬ 
лосьевъ состоящій, 

іріоішп я арісиішп. 
нріоог, 1. [вріса] колоснться, пускать 
колосья. 

иріоиіаіог =*респ1а*г. 

вріойішп, і, п. 1) кончикъ, остріе, 
ігор. = стрѣла или копье; 2) жало 
(пчелы, скорпіона), 

вріѳшп, аріопя, см. вріоа. 
вріпа, ае,/. 1) шипъ, игла, гоаае; ігор, 
терновый кустарникъ, терновникъ, 
ваере сгеаі аарега аріпа то Пев говаа; 
2) игла, иглистый волосъ, апітапііит 
(изъ животныхъ) аПае вріпів Ыгвиіае; 
ігор. а) хитрость, тонкость, запутан¬ 
ность, вріпае бейпіепбі, біввегепбі; Ъ) 
страсти или заботы, аріпаа апіто егеі- 
Івге; 8) хребетная кость, позвоноч¬ 
ный столбъ; Ь) рыбья кость, 

вріпѳішп, і, и. [аріпа] терпіе, тернов¬ 
никъ. 

вріпѳив, оф. [аріпа] терновый. 
вріпіГег, бга, ёгшп, аф. [вріпа-&го] 
терноносный, тернистый, иглистый. 

врІповив, оф. [вріпа] тернистый, игли¬ 
стый, колючій, ЬегЪа; ігор. запутан¬ 
ный, замысловатый, хитрый, дата 
бісепбі, огаііо. 

врІпіЬѳг, $гІ8, п. зарукавье, запястье, 
вріпив, і,/. [вріпа] тернъ, терновникъ, 
аріга, ае, /. изгибъ, извивъ (змѣи). 
врігаЪШв, е, оф. [вріго] 1) годный для 
дыханія, воздухообразный, паіога; 2) 
роёі. служащій къ поддержанію жиз¬ 
ни, Іошеп соеіі. 

врігаойішп, і, и. [вріго] продушина, 
отверстіе для воздуха, 

врігатѳпішп, і, п. [вріго] 1 )роёі. про¬ 
душина, дыхало; вр. ааітае, дыха¬ 
тельный каналъ; 2) (Тае.) отдыхъ, 
остановка, промежутокъ, ер. іешрогів, 
промежутокъ вр. 

вріжиа, ив, т. [вріго] 1) дуновеніе, 
вѣяніе, абг тотеішг врігііи аШрю; вр. 
Вогеае; Ь) вдохновеніе, врігііп бігіпо 
іасіив (іпЙаіпв) вдохновенный, бого¬ 
вдохновенный; Ъотіпев біуіпі врігі¬ 
іив, вдохновенные, исполненные вдох¬ 
новенія; врігііпт РЪоеЪпв тіЪі бебіі; 
2) (нагие) дыханіе, басеге врігіішп, 
дышать; опо врігііп, не переводя ду¬ 
ха, однимъ духомъ; Ьіупв соеіі врігі- 
іпв, вдыханіе этого воздуха; аб ехіге- 
тшп врігііпт, до послѣдняго нэдыха- 
вія, до конца жизнк; геббеге врігііпт, 
испустить духъ, умереть; 8) ігор. 
духъ, душа, врігііпв сагепв тогіе; 
бпт (пока) врігііив гері Ьов агіиз; Ъ) 
настроеніе, образъ мыслей, вр. Ьовіі- 
Іів, депеговов; с) духъ, гордый образъ 
мыслей, гордость, высокомѣріе (часто 
ріЫг.) ѵіг іпцепіів врігііив; врігііпв 
ІгіЪипісіі, раігісіі; вр. ге^іпв; врігііпв 
Івгосев, мужество; аптеге віЬі врігііпв, 
з&ваться, возгордиться, 

вріго, 1. А. гпігапв. 1) дуть, вѣять, ге- 
рЬугі врігапі; 2) дышать, Саііііпа 
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іпіег сабаѵега герегіив ееі, раиіиішп 
еН&ш врігапв; отт. = быть живымъ, 
жить, ео врігапіе бе&пбі раігет; ча¬ 
сто (гор. врігаі абЬис апюг; тепе ^аа 
врігаі іп всгіріів; роёі. казаться жж- 
выкъ: арігапііа відоа иди аега (ста¬ 
туя); 8) роёі. (о растеніяхъ) пахнуть, 
благоухать, йоа врігаі: Ь) (о водѣ) 
волноваться, шумѣть, ггеіа врігапііа; 
дна (гдѣ) ѵайа поп врігапі. В. ігапв. 
X) выдыхать, испускать, і&пет; Йогея 
вріг&пі обогет, цв. разливаютъ, рас¬ 
пространяютъ благоуханіе; 2) ігор. 
вр. аіідшб, дышать чѣмъ, стремиться 
къ чему, задумывать что: ер. ЪеІІшп, 
ІгіЪапаіит, тадоит аіциоб. 

врівзѳ, обо. [вріввив] 1) густо; 2) ігор. 
медленно, регѵепіге. 

врІвво, 1. [вріввив] сгущать, 
врівввд, абс. 1) густой, плотный, сота, 

іодо, вапдоів; вріваа доапйо, частый 
, градъ; 5) = полнехонькій, биткомъ 
набитый, іЬеаігит, вѳбіііа; 2) ігор. 
медленный, поздній, ехііпв; рго врівво 

. = обе. медленно, 
вріѳп, бпів, т. селезёнка, 
вріепсіео, оі, — 2. блистать, сіять; 

ігор. пользоваться уваженіемъ, отли¬ 
чаться. 

иріепдѳноо,-8. [вріепбео] забли¬ 
стать. 

врХепсОДе, обе. [вріепбібиа] свѣтло, 
блистательно; ігор. а) прекрасно, от¬ 
лично, великолѣпно, бісеге, огпаге 
аіщиіб; Ь) ясно, ^пі. 

вріѳпсіісіив, <иЦ. [вріепбео] блестящій, 
сіяющій, віеііа, воі; ігор. а) прекрас¬ 
ный, отличный, славный, ѵіг, Іасіа, 

. сітііаз; Ь) чистый, ясный, звучный, 
ѵох; с) благовидный, благозвучный, 
потен, тегЪа. 

вріепбог, бгів, т. [вріепбео] блескъ, 
аогі; ігор. а) слава, извѣстность, до¬ 
стоинство, 8шшпогтп Ьотіпшп вріеп- 
бог, вр. ітрегіі; в. едпезіег; Ь) вели¬ 
колѣпіе, пышность, ботов; с) блескъ, 

- украшеніе, огбіпів, ѵегЪогот; б) звуч¬ 
ность, ЯСНОСТЬ, 70СІ8. 

вроіѳііит, іі, и. городъ въ Умбрія; 
отт. 8ро1еШшй, аф\ и лйЬлі. -ііпі, 
бгпт, т. жители этого г. 

вроііагішп, іі, п. [вроііо] 1) мѣсто въ 
амфитеатрѣ, гдѣ раздѣвали убитыхъ 
гладіаторовъ; 2) ігор. грабилвще, раз¬ 
бойническій притонъ, вертепъ раз¬ 
бойниковъ. 

вроііаііо, бпів, /. [вроііо] 1) отнятіе, 
лишеніе, бідоііаіів; 2) ограбленіе, рас¬ 
хищеніе, іетріогшп, отпіит гегпт. 

вроііаіог, огіа, т. и вроііаігіх, Ісів 
/. [вроііо] грабитель, -ннца. 

вроііо, Ь [вроіішп] 1) сдирать, снимать 

платье, раздѣвать, аіщоеш; 2) гра¬ 
бить, разграблять, Ьотіпет, Іетріа 
беогшп; 8. аіідоет ге аіщоа, отнять 
у кого что, лишить кого чего: вр. аіі- 
<щет агдопіо, всіепііат отаіо, аіі- 
циет бідоііаіе. 

вроіі&іов, рагіср. и. вроііо; 2) асЦ. ра¬ 
зоренный, опустошенный, бѣдствен¬ 
ный, піЬіІ Шо гедоо вроііаіоа. 

вроіішп, іі, п. 1) роёі. шкура, снятаж 
съ животнаго, іеопіз; 2) (чаще) снятое 
съ убитаго непріятеля вооруженіе: 
оружіе, латы, щитъ н проч. вех тііім. 
Ьотіпшп баШсів вроііів агтатН; вро- 
На саевотт Іедоге (собирать); вроііж 
оріта, оружіе, отнятое у полководца; 
вроііа сіашіот = говіга, носы кора¬ 
бельные; 6) = добыча, вр. адоопшц 
съ полей; аііогпш вроііів повігав і&- 
соііаіев апдоатов. 

вропДа, ае, /. 1) кровать, подножіе по¬ 
стели; 2) роёі. (роге рго Шо) постель 
или соф а. 

ерошІаШц бгшп, *. пѣснь при жертво¬ 
приношеніи. 

вропдео, вророп&і, вропвшхц 2.1) 
торжественно обязаться (къ чему), 
свято обѣщать (что), аіщиіб, аіісоі 
аіциіб, особл. предъ судомъ, см. вроп- 
віо; Ъ) (еообще) обѣщать, подавать на¬ 
дежду, іпдошшп шадоот вропбеЬаі 
ѵігшп; вр. віЫ, вропбеге апіто, на¬ 
вѣрное полагать, быть увѣреннымъ; 
2) = помолвлнвать, сговаривать, Д- 
ііат аіісаі, за кого; Ь) ручаться, по¬ 
ручиться (за) рго аііцио; вр. ресшиаш. 
Ом. вропвов. 

врошібия, і, т. стопа, состоящая изъ 
двухъ долгихъ слоговъ. 

врокидац ае, /. = вропдоа. 
вроп^іа, ае, /. 1) губка; 2) = родъ 
панцыря. 

вропв, іів, /. острѣй, только аЫаі. 
вропіе: а) съ мѣстоыли теа, іпа, впа, 
еіс. цр доброй волѣ, по собственному 
побужденію, добровольно, самъ со¬ 
бою, впа вропіа гесіе {асеге; рѣдко 
белъ мѣстоим. поп вропіе веяпог, Ъ) 
самъ отъ себя, одинъ, безъ помощи, 
безъ содѣйствія, пес впа вропіе, веб 
еогшп аохіііів; цпит іів впа вропіе 
регвпабеге поп роввеі; с) само по себѣ, 
гее ^иае впа вропіе воеіегаіа евЦ тіг- 
іив впа вр. ІапбаЪИів; б) (Тас.) вропіе 
аІІссуая, по чьей-либо волѣ: вропіе 
Апіопіі. 

вропва, ае, /. ем. врохшпя. 
вропваііа, іпт и бгшп, я. [вр<тбео] 1) 

сговоръ, помолвка; 2) правдникъ по 
случаю сговора. 

вропв іо, ошв, /. [вропбео] 1) торже¬ 
ственное обѣщаніе, клятвенное обя- 
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аателъство, особл. въ тяжбахъ по 
гражданскимъ дѣламъ: взаимное обя¬ 
зательство тяжущихся, что проиграв¬ 
шій дѣло долженъ заплатить извѣст¬ 
ную сумму выигравшему, иапр. истецъ 
спрашивалъ (вііри1&ЪаІпг).у обвинен¬ 
наго: вропДеапѳ, ві или пііі е(с. обя¬ 
зываешься ли ты заплатить извѣст¬ 
ную сумму, если... или если не и проч.; 
тягаться такимъ образомъ называ¬ 
лось вродяюле или рідпоге сегіаге, 
сопіепаеге; зропвіопе Іасеззегв или 
рготосагв а1щиет=потребовать кого 
въ судъ, требовать пени; вропніове 
«мм вропвіопет тіпсеге, выиграть 
тяжбу; соаДетпагі вропвіошв, про¬ 
играть тяжбу; 2) поручительство, ру¬ 
чательство, вр. рго аііцпо; 8) (о %осу- 
дарствахъ и пародахъ) соглашеніе, 
договоръ, Іасеге вропвіопет; рах іасіа 
еві рег вропвіопет. 

цюшюг, бгів, ж. [вропДео] поруха, по¬ 
ручитель, рго аіщао, геі аіісіуия. 

вропвшп, і, *. [вропДео] торжествен¬ 
ное обѣщаніе, обязательство, 

вропвов, рагіср. и. вропДео; опт. 
$иЫі. 1) вропвоа, і, ж. и вропва, аѳ, /. 
помолвленный, обрученный, -ая, же¬ 
нихъ, невѣста; 2) вропяав, ов, ж. тор¬ 
жественное обѣщаніе; Ь) поручитель¬ 
ство, ручательство, 

вропіе, ем. вропи. 
ВрогЫѳв, от, /. острова иа Эгейскомъ 
морѣ. 

врогЬа, ае, /. иорзмна, плетенка, 
врогіѳііа, ае, /. [Дет**, от» зрогіа] 1) 
корзвночка; 2) корзинка съ съѣстны- 
ми припасами; Ь)=холодное кушанье, 

врогіиіа, ае,/ [Дет**, отъ зрогіа] кор¬ 
зинка, особл. хоре, съ съѣстнымн 
припасами, посылаемая въ подарокъ, 
наир, патрономъ своимъ кліентамъ, 
ожж. ігор. = подарокъ. 

вргеНо, бпів, /. [врегпо] презрѣніе, 
вргеіог, бгів, ж. [врегпо] превритель. 
вргѳіив рагіср. и. врегпо. 
ероша, аѳ, /. пѣна. 
иршпѳвоо,-8. [вршпа] начинать 
цѣниться, запѣниться, 

ірошашц аф\ [вршпа] лѣнящійся, пѣ¬ 
нистый. 

вршпІЛэг, бга, бгшп, аде. [врпта-Іего] 
несущій пѣну — цѣнящійся, 

врото, 1. [вршпа] 1) цѣниться, покры¬ 
ваться пѣною, росиіа вритапііа; 2) 
іга$м. роёі. покрывать пѣною, ваха 
вршпаіа; Ь) съ пѣною испускать, 
ігор.івів врптапв ех оге вееіов. 

врошовив, аф\ [вршпа] пѣнистый, 
врио, вриі, врийип, 8.1) Шгапв. пле¬ 

вать, 2) ігапв. (роёі.) выплевывать, 
извергать. 

врпгоѳ, оДс. [врагспв] грязно. 
врагоШа, аѳ, /. и -ев, бі,/. [зрителе] 
грязь, нечистота. 

иригоо, 1. [зригсив] марать, грязнить. 
вригоив,оф'. [отъ рогсиз=свинскій(?)] 

грязный, нечистый, ігор. гадкій, низ¬ 
кій. 

брогіив, прнедънмя. 
вригІив, оф. незаконнорожденный. 
вроіаІІоіав, аф. [зриіс] плевый, дог 

стойный презрѣнія. 
враВДог, бгів, ж. [враіо] плевака, хар¬ 

кунъ. 
вроіо, 1. [врио] плевать, 
арийиш, і, *. [врио] плевокъ, 
вдиаібо, иі, — 1 1) быть негладкимъ, 
шероховатымъ, быть покрытымъ 
(чѣмъ- н.), іопіса вдааіеі аиго; іег^ит 
84иа1ѳі (= чешуеобразна, чешуйчата); 
2) быть грязнымъ вслѣдствіе нерадѣ¬ 
нія, недостатка въ присмотрѣ, зареі- 
Іех вциаіеі; роёі. вциаіепі агѵа, поля, 
необр&ботаны, запущены; Ъ) быть 
одѣтымъ въ грязное, траурное платье; 
ігор. печалиться, вдааІеЪаІ сіѵііав, см. 
зогДез, 2. 

Вфіаіісіѳ, оДо. [вциаІіДив] безъ укра¬ 
шеній, сухо, Дісеге. 

В4ШІісІив, оф. [зциаіео] 1) шерохова¬ 
тый, неровный; ігор. необработан¬ 
ный, неотдѣланный, неукрашенный, 
Ь&ес зипі вчиаІіДіога; 2) грязный, не¬ 
чистый, неопрятный, Іштиз, Ьото; 
Ь) одѣтый въ грязное — траурное 
платье, см. аогДев, 2. 

ваоаіог, бгіз, ж. [зди&іео] 1) шерохо¬ 
ватость, жесткость, ігор. грубость, 
зесиіі; 2) неряшество, нечистота, 
В4аа1оге оЪаіІив; Ь) грявиое — траур¬ 
ное платье, см. вогДез, 2. 

ваиаіов, і, ж. родъ морской рыбы, цен¬ 
трамъ или морская собака, 

вчоахшц ае, /. чешуя; ігор. (роёі.) 
зчиатае = кольчуга, 

ваиатѳив, аф‘. [вяаата] чешуйчатый. 
В4иашІГёг, бга, бгшп, аф. [зяиата- 

іего] носящій чешую, чешуйчатый, 
вдшті&ѳг, бга, бгшп, оф. [вдиата- 

$его] = зчиатіГег. 
Вфіатбвив, аф‘. [вциата] покрыты^ 
чешуею, чешуйчатый. 

вдоШа или всіііа, ае, /. 1) схжлла, 
морской ракъ; 2) морской лукъ. 

ВІаЫае, Йгшп,/. городъ въ Кампаніи; 
ожж. ВіаЬіапив, оф. и 8ѵЬві. 81а- 
Ыапиш, і, я. дача близъ этого г. 

віаЬШтеп, Ыв, п. = зіаЪШтепІшп. 
віаЬШтепІшт, і, *. [аіаЪіІіо] средство 

укрѣпленія, подпора. 
віаЪШо, 4. [віаЬШз] утверждать, укрѣ¬ 
плять, аІщиіД; ігор. зі. гетриЫісаш. 

яіаЬШв, е, [віо] аф. 1) твердо стоящій, 
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неподвижный, твердый, прочный, га* 
іів, іпвиіа, у іа; Іосив ві. аб іпвівіеп- 
<1шп, мѣсто на к-омъ можно твердо 
стоять; 2) ігор. твердый, постоянный, 
неизмѣнный, апітав, атіспв, еепіепііа. 

еіаЪШіав, аіія, /. [віаЪіІів] твердое 
стояніе, твердость, неподвижность, 
агЪогшп; 2) ігор. твердость, постоян¬ 
ство, атісіііае, Гогіппае. 

віаЪйІо, 1. и віаЪйІог, 1. йероѣ. сто¬ 

ять, находиться въ конюшнѣ, въ 
стойкѣ, въ хлѣвѣ н проч. см. віаѣп- 
Іпю; отт. = находиться, жить. 

еіаЪйІит, і, м. [віо] мѣсто стоянія, 
пребыванія: 1) стойко, конюшня, 
хлѣвъ м проч.; роёі. (Ѵігд.) віаЪоІа в 
пастбища; 2) дкя низшего класса лю¬ 
дей: а) хижина, особ*, пастушья; 6) 
постоялый дворъ; с) = Іарапаг, рас¬ 
путное мѣсто (Сіе. РНіІ. 2, 28). 

ВІа&іпт, іі, п. 1) ристалище, бѣгъ, цпі 
віабіпт сштпі; ігор. поприще, ві. 
агііл гЪеіогісае; 2) греческая продоль¬ 
ная мѣра во 125 шаговъ или 625 Фу¬ 

товъ. 
8іа&іга, 8шт, я. городъ въ Македо¬ 
ніи, мѣсто рожденія Аристотеля; 
отт. ЗДед^гіібв, ае, т. уроженецъ 
г. С. в Агівіоіеіев. 

1* віавпо, I. [віадошп] 1) образовать 
стоячую воду, разливаться, ЭДІпв віа- 
доаі; 8) покрываться водою, быть 
подъ водою, а дог в*.; 2) ігапвіі. зато¬ 
плять, понимать, ТіЬегів ві&до&і ріа- 
па пгЪів; Іоса віадоапііа р&ІпбіЪпа. 

2. віаіпо, I. 1) останавливать, дѣлать 
воду стоячею, ачпа Ыіптіпе віадоа- 
іиг; 2) ігор. укрѣплять, защищать, 
предохранять, еі. ее абѵегвпв іпвібіав. 

ві&вашп, і, я. 1) стоячая вода, болото; 
8) прудъ, бассейнъ; 2) роёі. вода, мо¬ 
ре; віадоа РЪгіхеа вогогів в Неііеа- 
ропіив. 

віатеп, Іпів, я. [віо] 1) основа на ткац¬ 
комъ станкѣ, сроен. впЪіетеп; 2) = 
нить; роёі. нить жизни; особ л. нить 
на веретенѣ, ожж. бпсеге (іогдиеге) 
віатеп, прясть; 5) роёі. струна на му¬ 
зыкальномъ инструментѣ, 

віаппшп, і, я. серебристый свинецъ, 
смѣсь изъ серебра н свинца, 

яіаі&гішц асЦ. [аіо] 1) стоящій на од¬ 
номъ мѣстѣ, не трогающійся съ мѣста, 
неподвижный; шііев зі., сражающій¬ 
ся не выходя изъ строя, строевой, 
орров. теіііев; 2) ігор. спокойный, 
огаіог. 

ві&іёга, ае, /. вѣсы. 
Віаііеііае вдиаѳ, городъ въ Лигуріи; 

отт. а) Віаііеііав, ѣіів, оф. ста- 
ціельскій; 8) Вівііѳііѣіев, пт, ж. я 
віаііеііі, 5гпт, т. жители г. С. 

віаііт, айѵ. [віо] тотчасъ, немедленно; 
зіаііт пі (ас аЦпе) какъ только. 

віаііо, бпів, /. [віо] 1) стояніе, пребы¬ 
ваніе и (сопет.) мѣсто стоянія, мѣсто 
пребыванія, віаііо те а АіЬвпів, — въ 
Авинахъ; аріЬпв вебев еі віаііо реіеп- 
ба; 6) якорная стоянка, якорное мѣ¬ 
сто, рейдъ, Арріш паѵев іп віаііопе 
ЪаЬеге соеріЦ 2) въ я», вое**, карауль¬ 
ный постъ, караулъ, стража, еаае іи 
віаііопе, біѳропеге віаіюпеа; ечпііев 
ех віаііопе; ігор. бе віаііопе тііае <Кв- 
свбеге в умереть. 

віаіітиа, оф. [віо] стоящій на одномъ 
мѣстѣ; ргаевібішп ві., пикетъ, кара¬ 
улъ; сааіга віаііѵа, стоянка, лагерь на 
продолжительное время; отт. вшЬгі. 
віаііѵа, 8гаш, п. становище: а) ставъ, 
лагерь; 8) якорная стоянка, рейдъ 
или бухта. 

1. яіаіог, бгія, т. [віо] служитель. 
2, віаіог, бгів, ж. прозвище Юпитера, 

отъ гл. вівіо: прекращающій отсту¬ 
пленіе или вообще сохранитель, спа¬ 
ситель. 

аіаішц ае,/. статуя. 
вШпАгіив, а#, [аіаіпа] статуй ныЙ, 

ожж. а) віаіп&гіпз, іі, ж. статуйщмкъ, 
лѣшцнкъ, литейщикъ; 8) віаінагіа, 
ае, /. (вс. агв] лѣпное искусство, ли¬ 
тейное искусство. 

віаіитѳп, шіі, п. [віаіпо] стойка, под¬ 
пора; віаішпіпа патів, кннсы, кокоры, 
остовъ корабля. 

віаіпо, пі, Піпт, 8. [вівіо] 1) поставлять, 
ставить, аіідиіб апіе осиіов, іп іегга, 
сарііѵов іп тебіо; 8) в воздвигать, 
сооружать, віаіиат, агат; в огЪет, 
гедошп, основать — ; 2) ігор. назна¬ 
чать, опредѣлять, біеш аіісиі, Іосшп, 
іетроа соііскрііо; 8) рѣшать, гее ргі- 
т&іав; пецие роввит віаіпеге, пішів— 
ап еіс.; ві. бе аіщио, іп аіі^иет, рѣ¬ 
шить, постановить, сдѣлать опредѣ¬ 
леніе касательно кого; с) рѣшать, рѣ¬ 
шаться, віаіаіі ЪеШ йпет іасеге; <І)в 
полагать, еіс віаіпо еі іпбісо; віаіпо, 
Ьапс Іаибетп евве тахіт&т. 

віаіига, ае, /. [віо] ростъ, величина. 
1* яіаіоя, рагіер. іа. вівіо; 2) ае%. уста¬ 
новленный, назначенный, опредѣлен¬ 
ный, біев, іетрпв. 

2. віаіоа, пв, ж. [віо] 1) стояніе, особл. 
положеніе, позиція, поза, ві. тіпах; 
іііо віаіп віаіпат ѣегі уоіпіі; соттп- 
іаге віаіит, перемѣнить —; Ьовіет 
віаіп тотеге, вытѣснить н. изъ пози¬ 
ціи, сбить непріятеля съ мѣста; ігор. 
аі^пеш бе віаіп белеете (бетотеге) 
привести кого въ замѣшательство, 
сбить кого съ толку; 8) ігор. вобравъ 
дѣйствія, пр&вкла, бесііаагѳ бе віаіп 
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впо; 2) состояніе, положеніе, сіѵііаіів, 
геірпЫісае; гее еві іп Ьос ві&іа; иногда 
= обстоятельство: отпев ѵііае ві&іав; 
Ь) сословіе, званіе, атріівзітоя віаіпа; 
вШо* дівііпзшшіог а&паііо&іЪаа Гаті- 
Ііагппц с) = качество, свойство, ві. 
соеіі, тшкіі 

віеііа, ае, /. 1) звѣзда; в. ѣха, непо¬ 
движная зв ; в. еггапв, планета; 8. 
сот&пв, кокета; 2) роёі. = созвѣздіе 
или солнце. 

віеііапв, Ііі, аіф. [віеііа] усѣянный 
авѣзданн, звѣздный; ігор. сверкаю- 
щій, блвстающій. 

8ІѲІШІ0 оатроя или а$ег, часть юж¬ 
ной Кампанія: отт. віеііаіапшц аф. 

вШІЗДиѳ, аф‘. [віеііа] усѣянный звѣз* 
дамн, звѣздчатый; ігор. блистающій; 
блестящій. 

ніеІШёг, 8га, 8пшц аф. [вІеІІа-Гвго] 
звѣздоносный, усѣянный звѣздани. 

кйеШ^ег, 8га, 8пш, аф. [зіеііа ^его] 
ж віеШГег. 

вйеШо, бпіа, т. гардунъ, звѣвдчатая 
ящерица. 

ніегобго, 1« [віегспз] удобрять наво¬ 
зомъ, унавоживать. 

мйѳгопііпіаш, іі, п. [віегспв] навозня, 
навозная яма. 

«івгеоа, бгів, и. навозъ, пометъ. 
мЙегШкэ е, оф. 1) неплодотворный, не¬ 

плодоносный, безплодный, адог, ріа- 
іаппа, тоііег; б) ігор. безполезный, 
пустой, ІаЬог; РеЬгпагішп зіегііет 
Гоге ѵідеі, — что Февраль не прине¬ 
сетъ ему никакихъ доходовъ; 2) ас*. 
(ро&.) дѣлающій безплоднымъ, гпЪі$о. 

віегШіаа, ЗДв, /. [віегііів] неплодоро¬ 
діе, безплодіе. 

ніегаах, йсів, оф*. [віегпо] низвергаю¬ 
щій, сбрасывающій на вемкю, еяапв 
іі., лошадь сбрасывающая съ себя 
сѣдока. 

віегпо, віт&ті, вігйіит, 8.1) стлать, 
застилать, раскладывать, тевіет, 
егЪаа: ві. агепат, сыпать песокъ; 

•ігаіа іасепі (лежатъ на землѣ) рота; 
ві. ае ши ві. согроа и (разе.) віегпі, 
лечь, растянуться; іігаіиа (Ьшпі, ад 
редев аіісцщв) лежащій; б) = повер¬ 
гать, поражать, Ьоііет, отпіа іегго; 
Ьовііит вігаіогит (убитыхъ) саіегта; 
іі. агЪогет, срубить д.; 2) выстилать, 
ві. ѵіат вііісе, ветііат вахо япадгаіо 
(мостить); б) = выравнивать, дѣлать 
ровнымъ, ві. ропіпт, аедаог; ігор. 
успокоить, укротить: ві. тепіов; ві. 
одіа тіііішп; 3) устилать, покрывать, 
•і. Ыіів петое, воіпт іеііѳ; саеві ;п- 
▼епсі вігатегіші іеггаш; 4) стлать, — 
убирать, приготовлять, 8і. Іесіпт, ігі- 
гЛіпіпт; ві. 641шт, осѣдлать л. 

віегішо, пі, — 8. чихать, 
віепшіо, Ь [віепшо] чихать, 
віегпиіашѳпіит, і, п, [віегпиіо] чи¬ 
ханіе. 

віегдиШаішп, іі, и. = віегсаіітит. 
8іегііаішц іі, т. стоическій философъ; 
отт. 8іегііпіив, адф. Стертвніевъ. 

кЬегіо, пі, — 8. храпѣть. 
8ів8ІоЬогшц і, т. греческій лириче¬ 
скій поэтъ, жившій за 600 я. до Р. X. 

ВіЬѳпёІиа, і, ж. 1) сынъ Капанея, уча¬ 
ствовавшій во второмъ походѣ про¬ 
тивъ Ѳивъ и въ войнѣ троянской; 2) 
сынъ Персея, отецъ Эврнсеея; 8) 
царь лигурійскій, отецъ Дикяа, см. 
Суспоа. Отт. а) 8іЬѳпѳ1бішц аф. 
Сееиеловъ: Ьовіів 8іЬ. = ЕагувіЬеив; 
ргоіѳв 8іЬ. ж Суслов; б) 8іЬѳпѳШя, 
ідів, аф’. /. атів 8іЬ. з лебедъ (сынъ 
Соенела превращенный въ лебедя). 

а&ІЬ&йішп, іі, л. ложе, диванъ, кушет¬ 
ка полукруглая. 

яЗДта, Ііі8, п. знакъ, дѣлаемый горя¬ 
чимъ желѣзомъ, прижитъ, клейко. 

віі&тОДм, ае, т. [віі^та] имѣющій 
клеймо, клейменный, оообл. неволь¬ 
никъ. 

КІІІ1&, ае,/. капля. 
вШНсісПпт, іі, *. [вШІа-садо] кро¬ 

вельный жолобъ. 
віШо, 1. [вШІаІ 1) іпігсш. капать, течь 
по каплѣ, те! вііііаі де Шее; 2) ігапе. 
лить каплями; роіі. в. гогет 8. осоіів 
ж плакать. 

вШпи, і, ж. 1) остроконечная палочка, 
напр. садовниковъ для очищенія ра¬ 
стеній отъ червей; въ ял. военн. ост¬ 
рый колъ, вбиваемый въ землю; 2) 
чаще — грифель для писанія; нижній 
конецъ его былъ острый, а верхній 
широковатый ■ плоскій, отт. віііиш 
ѵегіеге, переворачивать гр., чтобы 
тупымъ концомъ его стереть напи¬ 
санное на воскѣ = поправлять напи¬ 
санное; ігор. а) сочиненіе, упражне¬ 
ніе въ писаніи, въ сочиненіи, а. ев* 
оріітия дісепді тадівіег; б) образъ 
изложенія, складъ рѣчи, стиль, слогъ, 
ог&ііопѳз раепе Апісо віііо вегіріае. 

Віітйіа, ае, /. у римлянъ имя богини 
Семены, ем. 8ѳтѳІѳ. 

•іітиШіо, опів, /. [аіішпіо] поощре¬ 
ніе, подстреканіе. 

вШпйІо, I. [віітиіов] колоть; ігор. а) 
мучнть, тревожить, аіщает: сопвсіеп- 
іі& таіе Гасіогот *е ѳіітиіаі; б) по¬ 
буждать, поощрять, подстрекать, аіі- 
дпеш; 8Ііти1аЪ&і те, п* (пе) діеегет. 

віішйіиа, і, т. 1) стрекало, остроко¬ 
нечная палка, к-ою погоняли скотъ; 
б) въ яз. военн. острый волъ, вбивае¬ 
мый въ землю, чтобы причинять 
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предъ непріятельской конницѣ; 2) 
ігор. мука, мученіе, боіогія; ашогія 
віітиіі, ревность; Ъ) побужденіе, по¬ 
ощреніе, #1огіае; яіілтіит или ѳііти- 
І08 аітоѵеге (афісеге^ яиЪйеге) аіісиі, 
аіідиет віітиіія сопсііаге, побуждать, 
подстрекать кого; ігіЪипісіі віітиіі 
а^гагіае Іе^ія, старанія трибуновъ 
подстрекать народъ закономъ, ка¬ 
сающимся до раздѣленія земель. 

вііпрто,-8. тушить, гасить. 
віірШо, бпія, /. [яііро] 1) давка, сте¬ 
ченіе народа, толпа; 2) толпа прово¬ 
жатыхъ, свита. 

ВІІр&іог, бгія, «я. [яііро] постоянный 
провожатый, тѣлохранитель. 

віірѳпсіі&гіив, асЦ. 1) состоящій на 
жалованьѣ, служащій ва плату, тііея, 
соЬогя; яіірепаіагіі Гасіі яипі Нота- 
пі; 2) (см. яііреп&ит) платящій дань, 
сіѵііаа; Аебиов віЪі віірепсііагіов Ге- 
сіі; отт. 8ѵЬші. яіірешііагіі, огпт, ж. 
обложенные данью, данники: вііреп- 
(ііагіі Аебпогот. 

аіірепсііит, іі, п. [аіірв-решіо] 1) жа- 
лованьо (солдатамъ) еі. тіІіііЫія рег- 
воітеге (пишегаге, <Іаге) выдать жа¬ 
ловав ье; яі. ассіреге, получить ж.; 
яіірешііа тетехе «м« тегегі, служить, 
находиться на военной службѣ; отт, 
яіірепйшт, іі, «а. = военная служба 
или походъ: ргітат яіірепбішп те- 
гчіі; Ьото паіііпз яіірепаіі, иебывав- 
шій еще въ походѣ, неслужившій 
въ военной службѣ; Ьото яіірепдііі 
етегііія, выслужившій свои лѣта; 2) 
дань, яі. реп(1еге, платить дань; іт- 
ропеге я. ѵісіія, наложить д. на по¬ 
бѣжденныхъ; Ь) ігор, пеня, наказа¬ 
ніе, <}по(І те тале* (ожидаетъ, пред¬ 
стоитъ) віірешіішп. 

вѣІрѳв, Ііія, т, 1) колъ, пень; Ь) роёі. 
стволъ, дерево; 2) ігор. дубина, бол¬ 
ванъ. 

вііро, 1. 1) стискивать, сжинать, плот¬ 
но складывать, арея яіірапі теііа, 
роёі. яі. Ріаіопет Мепмкіго, — сочи¬ 
ненія Пл. и М ; Ь) набивать, напол¬ 
нять, ропв яііраіив саіопіЬия; 2) тол¬ 
пою) окружать, 8і. ѳеп&ішп аппаіія; 
яііраіив ІісіогіЬия; 5) (толпою) прово¬ 
жать, сопровождать, вііраіив сЬого 
іитепіиіія; ваіеШіит іигЪѢ яіірапіѳ. 

Вира, Ірія, /. 1) денежный вяносъ 
(особл. небольшой), яіірет соп/егге, 
сложиться, сдѣлать складчину; 2) по¬ 
даяніе, милостыня, соШ&егѳ віірет, 
собирать и., просить и.; віірет іоііе- 
ге, запретить прошеніе милостыня; 
8) роёі. доходъ, выгода, соіеге Ьогішп 
ехі&иа яііре. 

•іірша» ае, /. стебель, солонина; роёі. 

ш яіірпіа сагреге яошдшп, спать на 
соломѣ. 

вііроіаііо, бпія, /. выговоръ — усло¬ 
віе, договоръ, ем. яііриіог. 

вііриіаііипойіа ае, /. [Детіш. отъ яіі- 
риіаііо] договорецъ. 

вириійіог, бгія, ж. [аііриіог] выгова¬ 
ривающій (себѣ что), договариваю¬ 
щійся, предлагающій отъ себя усло¬ 
вія, заключающій договоръ. 

вііриіог, 1. Дероп. выговаривать (себѣ 
что), договариваться, требовать Фор¬ 
мальнаго обѣщанія, см. яропяіо, 1; 
ресидіа яііриіаіа, выговоренная сун¬ 
на, условленная с.; 4иапіитѵія яііри- 
Іаге, требуй сколько тебѣ угодно. 

віігіа, ае, /. ледяная сосулька, пи¬ 
сулька. 

віігрііив, аЛѵ. [яіігрв] со стволомъ м 
съ кор няни; ігор. совсѣмъ, совер¬ 
шенно. 

віігрв, рія, /. 1) нижняя часть дерева, 
стволъ съ корнями, агЬогея аіопіиг 
рег яіігрея впав; Ь) = растеніе, дерев¬ 
цо, кустъ, агЬогея, яіігрея еі ЬегЬае; 
2) ігор. основаніе, начало, причина, 
ѳі. ]игія, таіогит, ѳіоіііііае; Ъ) поко¬ 
лѣніе, родъ, фамилія, яі. (іітша, ^епе- 
гоѳа, апіщиа; і^погаііо яіігрія еі не¬ 
деля; иногда = дѣтн, потомство; 
віігрет ех яе гѳішдиеге; пе^ие яі. 
роіеяі бееяяе. 

ѳита, ае,/. рукоятка у плуга, ковачка. 
ВІо, яібіі, яіаішп, 1. стоять, ай рог- 

іат; яі. іп ргітія, — между первыми, 
въ числѣ первыхъ; ігор. яі. аЬ аіщио 
(а рагіе аіісіуия) быть на чьей сторо¬ 
нѣ = яі. рго (сит) аіцио, стоять за 
кого, защищать кого; яі. адіто, быть 
бодрымъ, не робѣть; Ъ) (йпреге.) яіаі 
рег те (іе, поя еіс.) зависитъ отъ ме¬ 
ня, ноя вина, я виноватъ: рег тііііея 
поп яіеііі, не уіпсегепЦ рег іе віаі; 
поп рег те яіаі, япотіпіш еіс.; 2) 
стоять твердо, оставаться на мѣстѣ, 
устоять особл. о войскѣ: еі. іп асіе, 
чаще ігор. а) держаться, продолжать 
существовать, оставаться невре¬ 
димымъ, те яіапіе аіагѳ поп роіегапЦ 
пес ботов иііа пес игЪя аіаге роіегіі; 
геѳриЫіса віеііі ѵігіиіе 8 а а; сітііая 
яіеііі Ьусиг^і Іе^іЬив; Ъ) пребывать 
твердымъ — не намѣнять, еі. іп бйе, 
яі. ргошівяія (аЫаі.) сдержать слово, 
исполнить обѣщанія; аі. сопсШіопі- 
Ьив, Гоейеге, соблюдать условія, оста¬ 
ваться вѣрнымъ договору, союзу; яі. 
іп яепіепііа, оставаться при своемъ 
мнѣніи; с) оставаться неизмѣннымъ, 
быть рѣшеннымъ, яіаі вепіепііа, рѣ¬ 
шено, я твердо рѣшился; іешриа поп 
яіаі, вр. не опредѣлено; (іжрегл.) доп 
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віаі, диіб Іасіатшц не рѣшено —; віаі 
отпев гепоѵаге сшив (рѣшено, я рѣ¬ 
шился); 3) о цѣнѣ: стоять, ві. рагѵо, 
та^по ргеііо, — дешево, дорого; гее 
віаі сепіит іаіепіів; еа тісіогіа Роепів 
тиііо валяйте віеііі. 

віоіоѳ, адп. [зіоіспв] стоически, подоб¬ 
но стоику. 

віоіоов, аф. стоическій; шиЪеі. віоісив, 
1, и», стоякъ, философъ стоической 
школы. 

віоіа» ае, /. стола, длинное, широкое 
женское платье. 

8ІОІАІЛ1Я, оф. одѣтый въ столу, см 
ВІОІѢ. 

ніоіісіѳ, адѵ. [віоіібив] глупо, нелѣпо. 
вйоНйшц оф. глупый, нелѣпый, без¬ 

смысленный. 
ііошіоЬог, 1. фрон. [вістасЬив] до¬ 

садовать, сердиться, негодовать, віо- 
тасЬаЪаіиг аі 4оі(1 аврегіиз біхегат; 
віотасЪагі сиш аІЦио, браниться сгь 
кѣмъ; иногда съ винит, пад. мѣстом. 
и прилагат. віотасЪагі аіщиіб, ош- 
ніа, — иа что, на все. 

віотаоЬдеб, шй>. [віотасЪовив] съ до¬ 
садою, сердито, съ негодованіемъ. 

міотдоЬоавд, аф. [віотасЬав] досад¬ 
ный, сердитый. 

аіош&оЬшц і, ж. соболе, пище пріем¬ 
ный каналъ, чаще = желудокъ; ві. 
ас^ег, больной; «1. ітЪесіІІив, слабый; 
2) ігор. вкусъ, гее езі теі віотасЬі, 
по моему вкусу, мнѣ нравится; Ь) 
ѳслѣдстеіе вліянія пищеваренія на 
расположеніе духа — досада, неудо¬ 
вольствіе, гнѣвъ, іп віош&сЬо гі<Іеге; 
гее еві тіЪі віот&сЬо, досаждаетъ, 
вовбуждаегь мое неудовольствіе; віо- 
тасЬшп іасеге или тоѵеге аііспі, воз¬ 
будить чье неудовольствіе, разсер¬ 
дить кого; віпе віошасЪо, безъ гнѣва, 

аіогэд или віогіа, ае,/. рогожа соло¬ 
менная, дыновка, ковёръ (веревоч¬ 
ный). 

вігаЬо, бшв, т. косой, коооглазыЙ. 
8іг&Ьо, бпів, т. Фамильное имя. 
віх&бѳв, ів, /. [віегпо] 1) поверженіе 
на землю, низверженіе, сокрушеніе, 
іееіопш, агЬогиш; Ь) поражевіѳ, из¬ 
біеніе, рѣзня, кровопролитіе, віга^ет 
ебеге или баге, іасеге; 2) множество 
пораженныхъ, убитыхъ или куча 
разбитыхъ, сломанныхъ вещей, сот- 
ріѳге сатро» віга^е; віг&вев агтогшп. 

іігвдйіин, аф. [віегпо] годный для по¬ 
крыванія или подстнлавія: аЬга^бІа 
ѵезііз, покрывало, коверъ; <тт. виЪві. 
зігартішв, і, п. = віга^піа ѵезіія. 

вігатеп, іпіі, м. роя. * вігатепіит. 
вігатѳпііоіия, аф. соломенный. 
Шігатѳпйип, і, *. [віегпо] 1) подстил¬ 

ка; Ь) = солома; 2) (Саев. В. Ѳ.) 
связка соломы или соломенная по¬ 
крышка. 

вігашіпѳин, аф. [аігатеп] соломен¬ 
ный; ^иі^1іев вігатіпеі = Аг$еі, см. 
Агдеі, 2. 

віхшзйіо, Ь душить, аіциепц ігор. 
мучить, (Зоіог ешп вігав^иіаі. 

вігап&йгіа, ае,/ запоръ мочи, болѣзнь, 
вігаіе^ѳша, &іів, м. военная хитрость; 

ігор. хитрость, хитрый поступокъ. 
Вігаіопіоёа, ае, /. городъ въ Карія; 
отт. 8ігаіо піоепвів, е, аф. и еиЬеі. 
-пісепвев, іит, т. жители этого г. 

вігаіив, рагіср. и. віегпо; отт. еиЬеі. 
вігаіпт, і, м. что стелютъ н на чемъ 
лежатъ или сидятъ: а) подстилка, ко¬ 
веръ, подушка; роёі. особл. ріиг. ло¬ 
же: Іесіі тоШа вігаіа; тетЬга іігаіів 
геропеге; ехвіііге вігаііз; 6) попона, 
ч&др&къ; с) (Ѵігд.) вігаіа ѵіагпт а 
ѵіае вігаі&е, мощеныя дороги, мосто¬ 
вая, см. віегпо, 2. 

вігѳшц ае,/. подарокъ въ новый годъ, 
вігепиѳ, адю. [вігепипв] дѣятельно, 

бодро, проворно. 
вігѳпиііав, ііів, /. [вігепаив] дѣятель¬ 

ность, бодрость, проворство, 
вігѳішш, аф*. 1) дѣятельный, бодрый, 
проворный, Ьото; вігепипв іп ге аіі- 
даа; 2) предпріимчивый, рѣшитель¬ 
ный, смѣлый, шііев; вігеппив Ьеііо, 
тіііііае, на войнѣ, 

вігерііо, Ь роёі. = вігеро. 
вігерііив, ив, т. [вігеро] шумъ, стукъ, 
скрипъ, трескъ, ві. еі сіашог; ві. го- 
іагит, ;апиае, іопіігия; роёі. ві. сііЬа- 
гае, звуки. 

Иѣгѳро, риі, рііит, 8. 1) шумѣть, сту¬ 
чать, гремѣть, трещать, йиѵіив віге¬ 
ріі, р. шумѣть; вігерипі іпіег ее, шу¬ 
мятъ, кричатъ—; даіеавігеріі, шлемъ 
трещитъ; АсЪіті вігерипі, А. кричатъ; 
рѣдко ігстеіі. ві. аіідиіб, кричать что; 
2) звучать, раздаваться; согпиа, Іііиі 
вігерипі; 3) оглашаться, вігеріі пшг- 
тиге сатрив. 

вігіоіе, сиіѵ. [вігісіов] 1) узко, сжато; 
2) точно, строго. 

вігіоііт, обо. сжато; ігор. слегка, по¬ 
верхностно. 

зігіоійга, ае, /. [вігіп#о] Полосовое же¬ 
лѣзо, полосное ж. 

нігіоіив, рагіср. и. вігіл^о; 2) оф. ту¬ 
гой, крѣпко натянутый, плотный; а) 
ігор. краткій, сжатый, огаііо. 

вігісіѳо,-2. и вігійо, бі, — 8. ши¬ 
пѣть, свистѣть, трещать, скрипѣть, 
шумѣть, зегрепв, ва#іШц ріаизігат, 
таге, ѵепіиз вігібеі илы вігібіі. 

вігісіог, бгів, т. [вігібео] шипѣніе, 
свистъ, трескъ, скрипъ, шумъ. 
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вігісійіив, адб’ [вігідео] шипящій, 
скрипучій, трескучій, шумящій. 

вігі^Шв, ів, /. [вігіп$о] скребница, че* 
садка. 

0І7І6О8Т18, оф. тощій; Ргор. сухой, без¬ 
цвѣтный. 

шігіхідо, пхі, псіпт, 8.1) стягивать, за¬ 
тягивать, сжимать, ѵіпсиіа редев 
8ігіп#еЪалі; ві. подшп, затянуть 
увелъ; Ь) ігор. сокращать, выражать 
вкратцѣ, гет; 2) слегка задѣвать, 
касаться, в*, шкіав аіів (крыльями); 
ві. теіат, піііша Азіае; ииоѵда = 
слегка ранить: ві. согрпв, Ргор. ві. 
апіпшш, тронуть душу; Ь) Ргор, оби¬ 
жать, оскорблять, аіщпет; іпо <1е- 
Іісіо вігіпртпішг ресіога повіга; ві. 
поійеп аііеіцав; 9) срывать, снимать, 
оідипывать, ві. Ъассаа, Ггопдев; роН. 
ві. гетов (срубить —); Ргор. растра¬ 
тить: гет раігіат; 4) = вынимать 
изъ ноженъ, обнажать, &)а<ііат, еп- 
вѳт, Гетшц опт. Ргор. ві. Ьеііит, 
начать в.; ;атЪпт, приняться за 
ямбы, за сатиру. 

шігіх, І878, /. сова ушастая, ушатка, 
которая, по разсказамъ простаго на¬ 
рода, высасывала кровь у дѣтей. 

вігорЬа, ае, /. вертѣніе, поворачива¬ 
ніе; Ргор. уловка, хитрость. 

вігорЫ&ѳе, ат,/. два острова близъ 
Мессеніи, мѣстопребываніе гарпій. 

В&орЫшп, іі, п. нагрудная перевязка. 
8йгорЫив, іі, ж. царь фокидскій, отецъ 
Пил ада. 

вігиоіог, бгіа, т. [вігио] каменьщнкъ 
илы плотникъ. 

вігиоійга, ае, /. [вігио] строеніе, со¬ 
оруженіе, постройка, #епив вігосіп- 
гае апіщиае; ві. рагіеіиш; Ргор. ві. 
ѵегЪогит, расположеніе словъ, 

вігиѳв, ів, /. [вігио] 1) куча (вещей, 
сложенныхъ рядами, положенныхъ 
одна на другую) ві. согрогит, Іі ^ло¬ 
гит; ві. годі и аЬвоІ. (Тас.) вігиев, 
костеръ; б) куча маленькихъ, жерт¬ 
венныхъ пирожковъ; 2) столпившее¬ 
ся множество, толпа, тііііит. 

вігшпа, ае,/. затвѳрдѣлая опухоль на 
шеѣ, зобъ; Ргор. (Сіе ) ві. сітііаіів, съ 
намекомъ на зобъ Валянія, 

вігио, хі, сіиш, 8. 1) класть рядами, 
одно на другое, Іаіегев, кирпичъ; 
роН. атепае вігисіае = бвіиіа, сви¬ 
рѣль; 2) = воздвигать, сооружать, 
строить, а$$егет (валъ), тоеша, <1о- 
птт; іетріа вахо вігисіа; Ъ) Ргор. 
строить, готовить, причинить, іиві- 
діав (козни] аіісаі; ві. аіісиі саіатііа- 
іет, воііісііидшет; ві. одіит іп аііов; 
2) располагать въ порядкѣ: а) вы¬ 
страивать, ставить въ боевой поря¬ 

докъ, асіеш, соріяа, агтаіоз іп сатро; 
Ь) еъ ритор, распредѣлять, распола¬ 
гать по всѣмъ правиламъ благозву¬ 
чія, ві. тегЬа; огаііо вігисіа; напро¬ 
тивъ ві. ѵегЬит, составить сложное 
слово. 

вігиіЬооатѳІив, і, т. отроусъ. 
Вігушо(п), биів, т. 1) рѣка во Ѳракіи; 
отт. 8ігуш6аіив, аф. роК. = ѳра¬ 
кійскій. 

вішіѳо, иі, — 2. 1) віидеге аіісиі геі, 
стараться о чемъ, прилежать къ че¬ 
му, ревностно заниматься чѣмъ, стре¬ 
миться къ чему, добиваться чего: 
•іидеге артсиііигае, агііЪив; ві. расі, 
ресишае, Іаиді; (встрѣч. и съ вннмг. 
п. прнлагат. и мѣстоим. среди, р. въ 
значенія домогаться чего: ві. аіщшд: 
Ъос віидео ишип); ві. Іііегія и аЬзоі. 
(рпозднѣйш. пте.) в іи беге, занимать¬ 
ся науками, учиться; ві. воѵів геЪиа, 
ем. поѵив; 2) ві. аіісиі или геЬиз аіі- 
сц]иа, быть преданнымъ кому, дер¬ 
жать чью сторону, держаться чьей 
партіи, дѣйствовать въ чью пользу: 
віидео ііЬі; віидеге геЪив АіЪбшеп- 
вішп; віийпіі СаШідае ііепип сопзи- 
Іаіиш реіепіі; 3) съ топред. шжл. и еъ 
придаточн. предл. сущ. = желтъ, 
стараться, стремиться, ві. веіге, ашіі- 
ге; #гаіит ве тідегі віидеі, желаетъ, 
старается касаться благодарнымъ; ві. 
ве ееіегів ргаевіаге рѣдко еъ союш. иі 
и пе. 

віидІове, айѵ. [віидіовив] старательно, 
усердно, ревностно. 

віисіідяив, оф. [віидішп] 1) старатель¬ 
ный, усердный, сШі&епв ас віи (Повив; 
ві. геі аііетдив, прилежно занимаю¬ 
щійся чѣмъ или домогающійся чего, 
охотникъ до чего: ві. тепапді, Попил, 
сооѵіѵіогшп; ві. дівсепді, имѣющій 
охоту къ ученію; ві. Іііегагат (дос- 
ігіпае) и аЪвоІ (у поздн. пи с.) вішііо- 
вив, занимающійся науками, учащій¬ 
ся ши ученый: ві. сопогв, ві. іиѵеша, 
дізриіаііо; ві. (Исепді и аЬ». (у поздн. 
пис.) занимающійся краснорѣчіемъ; 
2) преданный, расположенный, бла¬ 
гопріятствующій, содѣйствующій: 
віидіовив аіісщив, поЪіІііаіів, тіеіогіае. 

віийіит, іі, п. [вішіео] 1) стараніе, 
рвеніе, усердіе, витпю віидіо діасе- 
ге; та#по тііііит віидю раисів діе- 
Ьиа орив еШсііиг; виттшп віидіит 
іа (аб) аііциіб сопГегге или іп ге аіі- 
4иа ропеге, приложить къ чему либо 
всевозможное стараніе; 2) влеченіе, 
стремленіе, желаше, 8. тегі іптепіеп- 
бі; іпсепбі (агбеге) віибіо геі аіісіфи; 
Ь) наклонность, любимое занятіе, лю¬ 
бимая страсть, вио 4шзцие віибіо та- 
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хішѳ бисііиг; віибіа ргіпсіршп Воео- 
ііогит; аіісту ав віибіів іпвеггіге (угож¬ 
дать); віибішп Ѵеггіз; с) преданность, 
привязанность, расположеніе, аііси- 
^ия ег^а аіцает, къ коку, особл. къ 
какой-либо партіи; отт. зі. рагііит 
и (аЬвоІ.) віпбішп, пристрастіе: віпе 
пііо віпбіо, огаііо піМІ ЬаЬоіі віабіі; 
3) занятіе, упрежденіе, нзучеаіе, зі. 
4пгів, зсгіЪедбі; §1 Іііегагшп (босігі- 
пае) и аЬзоі. віобіпт и рШг. віибіа, 
изученіе наукъ, упражненія въ на¬ 
укахъ, ученыя занятія: віпбіія зе ба¬ 
ге, апітшп віибііз іаіепбеге. 

Віпііе, <икь [віиііиз] глупо, безумно. 
нШіШа, ае,/. [віиііив] глупость, без¬ 

уміе. 
аШіов, аф. глупый, безумный, 
зіара, с*, зіарра. 
«*цре»іЪоіо, Зсі, асішп, в. (рай. 

віпре-ііо, еіс.) 1) оглушать, приво¬ 
дить въ оцѣпенѣніе, онѣмѣніе, ли¬ 
шать чувствъ, ш^елій тоіп зіиреГас- 
іив адпагшп; ігор. ргіѵаіоз Іпсіпз рн- 
Ыісаі рзтог зіире!есіі (заглушилъ, 
заставилъ забыть); 2) приводить въ 
изумленіе, въ смущеніе, поражать, 
особл. ра$8. зіиреГ&сіпз, остолбенѣ* 
лый, пораженный, изумленный, 

ніпрею, пі, — 2.1) стоять неподвижно, 
столбенѣть, быть лншену чувствъ, 
памяти, присутствія духа (вслѣдствіе 
радости, удивленія или испуга) дтшт 
зетіаопшіз зінрегеі; віарегѳ ехзрес- 
іаііоже; таіег аб апбііаз (тосеа) віи- 
рпіі; Ь) *= изумляться, смотрѣть съ 
удивленіемъ (на что) ві. бопшш; отт. 
зіарепбаз, удивительный, изумитель¬ 
ный; 2) = пріостанавливаться, при¬ 
ходить въ застой, замирать, зебіііопе 
віарепіе; ііириепші ѵегЬа раіаіо. 

віаревоо,-8. [зіирео] столбе¬ 
нѣть = приходить въ изумленіе, 
изумляться. 

иіареав, см. віарреав. 
кіиріііівв, іііз, /. [зШрібпѳ] безстолко- 

вость, безсмысліе, глупость, 
віарісіив, аф. [зіарео] 1) остолбенѣ- 
лый, озадаченный, приведенный въ 
тупикъ, віпрібі Итоге оЪтиіиепші; 
2) безтолковый, глупый, зі. еі Ьагбоз. 

віирог, бгіѳ, т. оцѣпенѣлоетъ, непо¬ 
движность, безсиліе, зі. зепзпз, іп 
согроге, Ііп^пае; ігор. а) замѣшатель¬ 
ство, смущеніе, изумленіе, зіирог іп- 
севвіі отлез; б) безсмысліе, безтолко¬ 
вость. 

віарра, ае,/. пакля, конопать, 
віаррѳоа, аф. [віирра] пакляный, ко- 
нопаткый. 

міаргѣіог, бгів, т. [ѳіирго] оскверни¬ 
тель, растлитель. 

віирго, 1. осквернять, лишать чести, 
віаргат, і, *. безчестіе, позоръ, срамъ; 

іпГегге (адепте) аіісиі зі., обезчестить, 
лишить чести кого; віпргі сопвиеіп- 
біпет ЬаЬеге сит аіщио, быть съ 
кѣмъ въ преступной связи, 

віигпав, і, і». скворецъ. 
8ВДШІВ, е, аф. = Віу^іив. 
Віу^іав, см. Віух. 
віуіав * зіііиз. 
віушрЬѢІав, і, ж. и -Іит, і, п. страна 

въ Аркадіи (съ озеромъ, рѣкою н го¬ 
родомъ того же имени) извѣстная въ 
миѳологіи по нѣкоторону роду хищ¬ 
ныхъ птицъ, истребленныхъ Герку¬ 
лесомъ; отт. 8іутрЬаіів, ібія, аф. 
/ет. д. стимфильскій. 

віугах, йсів, ж. 1) стираксовое дерево; 
2) стираксовая смола. 

Віух, у&ів, /. 1) источникъ въ Арка¬ 
діи, к-аго холодная, какъ ледъ, вода 
была смертельна; 2) въ миѳологіи, 
рѣка въ подземномъ царствѣ, к-ою 
клались боги. Отт. 8іузіив, аф. а) 
стигійскій, къ подземному царству 
принадлежащій, подземный; 8і. «Гирі- 
іег = Ріиіо, 8і. бшю ж Ргозегріпа, 
8і. оутЪо, лодка Харона; Ь) ігор. 
страшный, ужасный, тіа; оз Віу^іит 
(вс. зегрепііз); ЬпЪо 8і., филинъ ало- 
вѣщій. 

8иаДа, ае, /. [зпабаз] Свада, богиня 
убѣжденія. 

Виасіёіа, ае,/. = БааДа. 
виаДѳо, зі, вши, 2. 1) тігапі. совѣто¬ 

вать, давать совѣтъ, аіісоі; поп ^пЪео. 
веб виабѳо; з. аіісиі, иі (пе) аЪеаі; 2) 
Ргапш. совѣтовать принять, одобрить 
что, рѣшиться на что, присовѣто¬ 
вать, расет, 1е&ет; 8) = регзпабѳо, 
уговаривать, убѣждать, тіЬі виазі, 
піѣі) евве іп ѵііа ехреіепбат пізі еіс. 
я дошелъ до убѣжденія, убѣдился въ 
томъ, что и проч. 

виаДив, аф. [виабео] роёі. совѣтую¬ 
щій, приглашающій, привлекающій, 

впавіо, бпів, /. [виабео] совѣтованіѳ; 
а. аІістДав геі, совѣтованіѳ принять, 
одобрить что. 

ииазог, огіз, т. [виабео] совѣтователь, 
кто совѣтуетъ сдѣлать или принять, 
одобрить что, в. І6&І8, іасіі. 

впавогіив, аф. [виабео] совѣщатель¬ 
ный; отт. оиЬві. виазогіа, ае, /. (зе. 
огаііо) рѣчь, въ к-ой ораторъ реко¬ 
мендуетъ, одобряетъ что. 

виавив, па, т. роёі. = зиавіо. 
виате, обе. = апаѵііег. 
воаті-1д<іаѳхиц іів, аф. сладкорѣчи¬ 

вый, пріятно говорящій. 
виатіІ04аѳаііа, ае, /. [впатііодпепа] 

сладкорѣчіе, пріятная рѣчь. 
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яи&ті-іддишц аф. = виатііодиепв. 
гаатідіит, і, п. йетіт. отъ ѳиатіит, 2, 
нштіог, 1» сіероп. [виатішп] цѣловать, 
•иатів, е, оф. пріятный, ойог, соіог; 

ігор. пріятный, хилый, любезный, 
Ьото. 

8ШѴІІ&8, ЙІІ8, /. [впатів] пріятность, 
обог», сіЬі; ігор. пріятность, любез¬ 
ность, огаііопів, Ьотіпів. 

виатііег, аЛѵ. [впатів] пріятно, 
яиаѵіійсіо, іпів,/, [виатіа] роЯ. = виа- 

тііав. 
НШУІаш, іі, «. 1) ротхкъ; 2) поцѣлуй. 
•иЪ, ргаер. ошп асе. еі аЫаі. А. сит 

ассив. 1) подъ, па вопросъ: куда? <іаге 
вс&шпшп впЬ ребѳш; тіиеге Ъовіеа 
виЪ ;и$шп (иго); Ь) « близъ, прн, у: 
аиЪ ірзшп тогат Гопе ргогитреЬаі; 
ваЪ пшгпш сопвібеге (расположить¬ 
ся]^ тііііев вассебиді ѳаЬ топіеш, до 
самой» подошвы горы; 2) о времени: 
около, подъ, къ: впЬ посіет, подъ 
ночь; впЬ теврегшп, въ вечеру; ваЪ 
Іасет, на разсвѣтѣ, до свѣта; ваЪ 
і(1еш іетро», около того же времени; 
Ь) тотчасъ послѣ, вслѣдъ за: впЬ 
діев іевіов; впЬ Ьаес Аісіа, тотчасъ 
послѣ этихъ словъ; аиЪ ѳав Іііегав 
гесііаіае ііші іиае; В. сит аЫаі. 1) 
подъ, на вопросъ: гдѣ? впа тепва, 
ваЪ іегга; роЯ. впЬ вііуів, подъ де¬ 
ревьями лѣса; іаЪ ішд таііе, въ са¬ 
момъ визу долины; ігор. впЬ іюрегіо 
фв егаі рЬаІапх; Сііісіа еаі впЬ ео,— 
подъ его начальствомъ, управле¬ 
ніемъ; внѣ еа соп<1іііопв7 подъ тѣмъ 
условіемъ; виЪ вресіе тепагіопія, подъ 
предлогомъ охоты; Ъ) = у, близъ, впЬ 
шопіе, у самой подошвы горы; впЬ 
огіепіе, въ востоку; с) роЯ. изъ-подъ: 
4пі впЬ іегга егервівіі то<Іо; 2) о вре¬ 
мени: при, во время, въ, впЬ еоает 
іетроге, въ то же время; ваЪ Іпсе, 
на раяствѣтѣ; впЬ ірва ргоіесііопе, при 
самомъ отправленіи, выступленіи; 6) 
роёі. непосредственно за, тотчасъ по¬ 
слѣ: впЬ ірво тоіаі Біопеа. 

апЬаЬвагІѳ, аЛ?. нѣсколько несклад¬ 
но, глуповато. 

яиЪ-аЬашчіия, аф. нѣсколько не 
складный, глуповатый. 

апЪ-аоойао, 1. нѣсколько осуждать, 
обвинять. 

впЪаоііо, бшв, /. [впЫ#о] рав-обрабо- 
тываніе; ігор. образованіе, развитіе. 

яиЪасІгов&іііѳг, аск>. см. виЬагго8іп- 
іѳг. 

виЪ-&вгевіів, е, оф. мужиковатый, 
грубоватый. 

виЪ-аіагів, е, оф. подмышечный, подъ 
мышкою скрываемый, носимый. 

яиЬ-ат&гая» аф. горьковатый. 

виЪ-агговапіег, аск>. нѣсколько над¬ 
менно, гордо. 

виЪ-аиаоиІіо, Ь подслушивать, при¬ 
слушиваться. 

впЬоѳпі-, см. виооепѣ-. 
виЬоіп-, см. еиооіп-. 
виЬоівІт-, см. виооіяіт-. 
виЬоо пішпеіібве, адѵ. нѣсколько ос¬ 
корбительно, обидно, съ нѣкоторымъ 
стыдомъ. 

ииЪегееоо, см. вооогевоо. 
виЪ-егіарив, аф. нѣсколько курчавый, 
кудреватый. 

виЬошпЪо и виЪошто, см. ваоо% 
иаЬчЙеЬШШпв, аф. нѣсколько обев- 

силенный; ігор, нѣсколько лишенный 
бодрости, пріунылъ!. 

виЬ-абЙоІо, 9. маво-по-мажу ослабѣ¬ 
вать, утомляться. 

ниЪ-ОІШсШв, е, аф. нѣсколько труд¬ 
ный, трудноватый. 

наЪ-бШВДо, <ШГЬгав а., <ШМбге, мѳ 
совсѣмъ довѣрять, нѣсколько не вѣ¬ 
рить. 

виЫІШоіив, аф. [ваЬбо] подложный, 
поддѣльный. 

яиЬдШтш» аф. [ваЫІо] подложный, 
ненастоящій. 

виЪ-сІо, <Ші, сКішп, 8.1) класть подъ, 
подкладывать, в, іріев (Іесйв, пгЫ) 
поджёчц роЯ, в. ае ачпіа, погрузжть- 
ся въ воду; ігор. в. саісагіа еццо, 
првтпорнгь лошадь; а. і&хют еі та- 
іегіѳт збйіііопі, в. віішаіев адіто (=» 
поджигать, подстрекать); Ь) ігор, под¬ 
чинять, пе Гешіпае ітрегіо іаМегеп- 
ішг; 2) подставлять, в. Гогсав тііі; в. 
аіцает іп Іосшп аііегцав, взамѣнъ 
назначить кого на чье мѣсто, замѣ¬ 
стить чье мѣсто другимъ; отт. впЬ- 
сіеге гг подмѣнивать; іезіатепішп; 
•пЫ1ііп8, подставной, ненастоящій. 

нпЪ-сідоѳо, 2. учить вмѣсто учителя, 
помогая учителю, аіщпеш. 

наЫідІѳ, айо. [впЪдоІав] хитровато, 
нѣсколько коварно, обманчиво. 

яиЪ-сідІив, аф. хитроватый, коварный, 
обманчивый. 

виЪ- йиЬііо, 1. нѣсколько сомнѣваться, 
недоумѣвать. 

яиЬ-йиоо, хі, сішп, 3.1) вести съ ниву 
въ верхъ, отт. а) іегт. і. въ яз. моря¬ 
ков») вытащить на берегъ; в. патепц 
сіазвепц Іоп^вв паѵев Саеааг іп агі- 
бшп ваЬбахегаі (орров. бебисеге); 5) 
приподнииать, іпшеат, саіагасіаш 
(опускную рѣшетку); с) въ яз, воетъ, 
выводить, уводить, в, соріаа іп пкт- 
іет, іп ргохітпт соііет, іп игЪет; а. 
тііііев іп ргітат асіет; а. ©оЪогіее е 
бехіго согпо; 2) таскать ивъ-модъ, 
вытаскивать, брать прочь, особ*, не- 
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замѣтнымъ образомъ, украдкою: а. 
Ашбатепіат; в. ІарИез ех іпггі; отт. 
япМпсеге = отнять, утащить, епвет, 
аіічоісі ЛиЧо; а. сіЪит аіісиі, ишпь 
кого ішщн; 8. аііциет тапіЬов аііса- 
;ив, избавить кого отъ кого; а. аііспі 
аппішп, украсть у кого перстень; 
япМпсеге ее (ех аеіе, бе сігспіо) украд¬ 
кою, тайкомъ уйтк; роН. впЫпсѳ- 

- ге ее соііеа шсірішіі, хохмы начи¬ 
наютъ помахаться, мало-помалу ис¬ 
чезаютъ; іона япМпсйиг, — изся¬ 
каетъ; 8) выводить, подводить (итогъ) 
8. вшшпаш (саіспіоа, гдйопет); ігор. 
впЫпсіа гаіюне, съ разчетомъ. 

ѵаМиоіІо, опія, /. 1) вытаскиваніе, 
патішп, см. апЬапсо, 1; 2) сосчитыва¬ 
ніе, счисленіе, см, впЫпоо, 8. 

гаЪиіигшц аф. нѣскохько твердый, 
жесткій. 

впЪ-ё&О, Мь Зяшп, 5. подъѣдать. 
гаЪ-ѳо, Іті (и), йшп, Іге, 1) идти подъ, 

подходить подъ, становиться, стать 
подъ —; 8. Іесішп ши іесіа, подъ 
крышу = войти въ домъ; 8. опоя, 
взять на себя мошу; роіі. а. 34033, 
опуститься въ воду; в. аіщпеін Ьшпе- 
гів, ваять него на плечи; Ъ) ігор. 
брать на себя, подвергать себя, пере¬ 
носить: а. ІаЪогеш, регіепішп, іпѵі- 
біаш, боіогет, сопіошеііаа; 2) подхо¬ 
дить, приходить, приближаться, а. 
тагов, Іосипц в. а<1 игЬет, аб Ьовіев; 
иногда непріязненно: приступать, на¬ 
падать: а. аіщпет, тоепіа; Ь) иѳва- 
мѣтао подходить, подкрадываться, 
забираться, а. іЬаІатов, сатопц йч>р. 
приходить на умъ, на мысль: соиііа- 
Ио впЪіі апітппт; опшіа гетіпівсітпг 
регжтаецпе яаЪеопЦ троге. ваЪіі 
(приходить на умъ, въ голову) 40!<1 
віт, еаш Шші Іесіввб; 8) слѣдовать, а. 
аііспі; соіцих ропе впЪй; отт, аоЬігѳ 
=з заступать, занимать чье мѣсто, 
смѣнять: а. іп Іосот аіісіуия; впЪіге 
іегііае Іе^іопі; роН. іогсая аоЬіеге со- 
1 от пае; впЪііі агдепіеа ргоіев; 4) 
(радио) идти на верхъ, всходить, под¬ 
ниматься (на), в. тагов, соііет; роіі, 
ЪѳгЪзе впЪеппі, травы всходятъ, вы- 
ростають. 

ииЪег, йгів, п, 1) пробковое дерево, 
пробк. дубъ; 2) корка, пробка. 

гаЪ-Иатпи, оф. желтоватый. 
гаЪ-Гивошц оф. смугловатый, темно¬ 
ватый. 

гаЪГ-, см. гаіГ-. 
гаЪ&-, см. гадо. 
гаЪ-вг&псІіа, е, вф\ довольно большой. 
гаЪ-Ьаѳгѳо, Ъаеві, Ьаевшп, 2. незаиѣг- 
. ньогь образомъ прилипнуть, засѣсть, 
завязнуть. 

гаЪ-Ъоггісіив, оф’. нѣсколько грубый, 
суровый. 

гаЪІоІо, 8. = яоіуісіо. 
гаЪі&о, асішп, 8. [ваЪ-а^о] подго¬ 
нять, пригонять, гвать куда, патет 
ад саііеііапц чаще ігор. о) доводить, 
принуждать, заставлять, 8пЪе#іі еоя 
іпипепіат ргаѳЪеге; 8. Ьовіеа ад (іп) 
дедШопет; теіп яаЬасІая; Ь) одолѣ¬ 
вать, покорять, порабощать, паііопев, 
ОаШахп; чпов ѵісі еі ваЬе^і; с) раз- 
обработывать, обдѣлывать, дІеЪав, 
аггшп, а#гов; а. реііет (выд ѣлывать, 
дубить); роН. 8. орав ді^Нія = прясть; 
8. ѳесагев іп соіе («точить), ігор. 
образовать, развивать: іп&епіот; Ъо- 
тіпеа впЪасіі. 

гаЪ-ітрйдепв, ііз, аф. нѣсколько 
безстыдный. 

гаЪ-іп&пів, е, аф. )нѣсколько пустой, 
тщеславный. 

гаЪ-ішіѳ, <ик>. 1) вскорѣ послѣ, тот¬ 
часъ послѣ, 8. аііпд Ьеііаш огіішг; 2) 
нѣсколько разъ сряду, многократно, 
Шші 8. ^асіаЪаі. 

гаЪ-іпвпІяшц аф. нѣсколько нелѣпый, 
безтолковый. 

гаЪ-іптісіео, Іді, Іяот, 2. нѣсколько 
завидовать, аііспі. 

гаЪ-іптігаи, оф. нѣсколько ненавист¬ 
ный. 

гаЬ-іптііо, 1. украдкою, тайно при¬ 
глашать, звать, аіциет. 

гаЬ-ігавоог, — 8. йероп. нѣсколько 
сердиться, гнѣваться, аііспі, на кого. 

гаЬ-Ігаіои, оф. нѣсколько сердитый, 
гнѣвный. 

виЫ&гіпв, оф. [виЬііия] неожиданно, 
вдругъ на-скоро составленный, на¬ 
бранный, вхегсііов, шііііев. 

аиЬііо, о(Й7. [виЪііив] неожиданно, 
вдругъ, быстро. 

гаЪтіа, оф. [виЬео, 2, Ь.] неожидан¬ 
ный, вдругъ провсходящій, являю¬ 
щійся, Ъеііат, іетревіаз, топ; огаііо 
в., р. на неожиданный случай, бега 
приготовленія; •. шіівв (Тае). = впЪ- 
ііагіиз; опт. воЬіІот, і, и. неожидан¬ 
ный случай, неожиданное обстоятель¬ 
ство, Ісггегі впЪііія; епЪіи ЪеШ. 

гаЪ-іаоео, аі, — 2. 1) лежать, нахо¬ 
диться подъ, внизу, таге япЪ^асепв; 
виуасепіея реігае; 2) ігор. принад¬ 
лежать, относиться (къ чему), быть 
въ связи (съ чѣмъ), аііспі геі. 

впЪ)ѳоіе, (мѵ. [виЪіесіав] смиренно. 
аиЬіѳсііо, опів, /. [зиЪ^ісіо] 1) подста¬ 

вленіе, представленіе, гегпш виЪ 
авресішп; отт. виЪ^. іевіашепи, под¬ 
мѣнъ, представленіе ложнаго завѣ¬ 
щанія; і) въ ритор. присовокупленіе, 
объясненіе, особ*, отвѣтъ оратора 
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на предложенный инъ самимъ во* 
простъ. 

виЪ]еоіо, 1. [шЪ^ісіо] 1) подбрасывать, 
подкладывать, подставлять, аііфііб 
аііспі геі; ігор. виЪ]. вііпшіов, побуж¬ 
дать, подстрекать; 2) роёі. взбрасы¬ 
вать, бросать вверхъ, агепаш аііе. 

ИпЪ]ѳоіог, 5гів, ж. [іпЬ^ісіо] подмѣнм- 
ватель, поддѣлыватель, іевіатепіі. 

ииЪ]ѳоіив, рагіср. и. впі^ісіо; 2) оф. 
лежащій, находящійся подъ (чѣмъ), 
8» вахів; ігор. подчиненный, покорен¬ 
ный, подвластный; отт. виМ. (у 
позднѣйш. пис.) впіцесіав, і, т. под¬ 
данный; Ь) лежащій, находящійся 
подлѣ, прилежащій къ — , смежный 
съ —: сатров в. ѵіае, гіупв савігів 
впЫесіов. 

§иЪ]Іоіо, ібсі, іесіат, 8. Цьсіо] 1) под¬ 
брасывать, подкладывать, подстав¬ 
лять, і^пеш аебіЪпв (подъ домъ); в. 
ерівіоіат виЪ рпЫпшп (подъ подуш¬ 
ку), віпівігат вспіо (лѣвую руку подъ 
щитъ); отт. зиЦ. іевіез, подкупить 
лбжныхъ свидѣтелей; впіу'. іевіашеп- 
іпш, подмѣнить з., предъявятъ лож¬ 
ное з.; гев виіуесіа вепвіЬпв или впЬ 
вепвпв, подлежащій чувствамъ; 8. аіі- 
^^іб оспіів или воѣ оспіов, предста¬ 
вить, показать что; ігор. в. віЬі аіі- 
диіб, представить себѣ что: впідісе 
ііЪі еа; в. аііспі аіщиіб, напомнить 
кому о чемъ или внушить кому что: 
впЬііеіепв, ^пі<і бісегет; в. сопвіііа; 
дпае впЬ^ісеге сопбіііо гегпт роіегаі; 
Ь) подвергать, в. ботшп регіспіо; в. 
пауі^аііопет Ьіегоі (опасностямъ зи¬ 
мы, бурнаго моря); з. аіщаіб обіо, 
саіптпіае; в. гот тосі ргаесопів и 
(аЪзоІ) ваЪ)іс. аіідаіб, продать что съ 
публичнаго торга; с) подчинять, раг- 
іев ^епегі; й>ппае, ^аае спщпе депегі 
виЬ]есіае вппі; в. ітііаііопет агіі; д) 
подчинять, покорять, ве ітрегіо аіі- 
сіцпз или впЬ роіевіаіет аіісп^ия; в. 
ВаЬуІопіат аііспі; рагсеге впідесііа; 

2) = ставить, помѣщать подлѣ (че¬ 
го); в. савіга пгЬі, став, лагерь возлѣ 
самаго г.; раепе (почтя) савігів Рот- 
реіі впЪуейі Іе^іопеѳ; Ъ) присоеди¬ 
нять, прибавлять, в. іегііаш Іосшп; в. 
паггаііопет ргооетіо; в. гаііопет, ге- 
вроввпш; отт. впЬуісеге = сказать въ 
отвѣтъ, отвѣтить: аііспі рапса; 

8) (рѣдко) взбрасывать — подни¬ 
мать, вп^ісіппі гедоп іп е<цішв; роёі. 
в. согрпз ваііп іп едпшп, вскочить на 
л.; ве виіуісеге или впЪ^сі, подни¬ 
маться, всходить: аіппв ве впіцісіі, 
вп^есіа ватта. 

■пЬМ^о, 1* покорять. 
иаЪлшво, пхі, псішп, 8. 1) под-при¬ 

вязывать, запрягать, И&гея спггп (= 
слтші); ігор, присоединять къ —, 
соединять съ —, в. регспввів саппіпа 
пегѵів; 2) класть подъ, подкладывать, 
йшбатепішп аіісиі геі; ігор. а) под¬ 

чинять, относить, отпев агіев огаіогі; 
Ь) подчинять, покорять, пгЪет впЬ 
ітрегтт рорпіі Еохшші, віЬі гея, рго- 
тіпсіат ітрегіо аИсц]ав. 

виЪ-І&Ьог, рвпв вот, 8» дерол. 1) мало- 
помалу падать, разваливаться, аеёі- 
йсіа теіпвіаіе впЫарва; ігор. ивче- 
зать, погибать, врез впЫарва; 2) маяо- 
помалу распространяться, шев впЪ- 
ІаЪііог. 

виЪВДѳ, ад*. [впЫаіав] 1) высоко, воз¬ 
вышенно; 2) гордо, надменно. 

ипЫ&іІо, бпів,/. [іоііо] 1) возвышеніе, 
оеобл. впЫ. вопі, удареніе; ігор. впЫ. 
апіті: 2) уничтоженіе, отмѣненіе, 
^пбісіі. 

ИШЫ&іоя, рсшіср. %л. іоііо; 2) оф. гор¬ 
дый, надменный, впЫвіов ге аіідшц 
апітпв в. 

виЪ-Іёдо, Іб^і, Іесіпт, 8. 1) подбирать, 
в. дпобсшщпе іасеі ілпіііе; Ь) ігор. 
подслушивать, сагтіпа; 2) избирать 
(=г на чье мѣсто) в. аІЦиет іп іосшп 
бетогілі. 

виЫѳтйіІо, бпіз, /. [зпЫето] облегче¬ 
ніе, смягченіе. 

ваЬ-Іёто, Ь приподнимать, поднимать, 
аіщпѳхп; аЬ іів впЫетаіпв тпгшп 
аасешііі; впЫ. ве, подняться, встать; 
ігор. а) поддерживать, помогать <1е- 
Іепбеге еі в. аІЦпеш; в. оррібапов ге 
АпшепіагІа, раігіат ресшпіц Ь) об¬ 
легчать, смягчать, уменьшать, регі- 
спіа, ІаЪогеш, с&іатііаіет, оёіа. 

ииЫіоа, ае,/. свая, столбъ. 
виЫіоіив, оф. [впЬІіса] свайный; ропа 

8., мостъ на сваяхъ. 
виЪИдоойІит, і, п. [впЫі^о] Фартукъ 
передникъ. 

ипЬ-Цдо, 1. подвязывать. 
виЬШпе, ад*. [впЫітів] высоко вверху 
или вверхъ. 

впЫітів» е, оф. 1) высокій, высоко 
поднятый, обращенный вверхъ, къ 
небу, сасшпеп топіів; аЫіі впЫітів; 
08 зпЫіте; агта зпЫітіа; впЫітів Іп 
е^по, верхомъ; отт. виЬзі. впЫіте, 
із, п. высота, воздухъ: рег ваЫіте 
уоіапіез; 2) ігор. высокій, возвышен¬ 
ный, высоко стремящійся, тепе, ога- 
іог, ^епив бісепбі, ѵіг. 

•иЫітІІав, Йіів, /. [виЫітів] возвы¬ 
шенность. 

•иЫітііег, ад*. [впЫітів] высоко; 
ігор. возвышенно. 

виЪ-Нпо, 16уі, Пішв, 8. 1) поднизы¬ 
вать; 2) = окрашивать. 
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•иЬ-Іиоѳо,-2. сіять изъ-подъ, 
просвѣчивать. 

впЪ-Іио, Іиі, Шіпт, 8. подмывать, 
омывать. 

яиЫигігів, е, аф. [виЪ-Іих] нѣсколько 
свѣтлый. 

впЪ-тегдо, гві, гяшп, 8. погружать, 
потоплять. 

виЬ-тіпіаіго, 1. доставлять, подавать, 
аііспі аіщшй. 

•пЬтіавѳ, адю. [виЪтівяпв] 1) смирен¬ 
но, яирріісаге; 2) кротко, тихо, скром¬ 
но, йісеге, ее $егеге. 

■иЬтівяіо, 5піа, /. [виЪтіОо] погаже- 
ніе, ѵосів. 

•иЪтіввив, рагіср. и. виЪіпііІо; 2) оф. 
пониженный, наклонный, низкій, 
топя; ігор. а) тихій, слабый, ѵох, 
тигпшг, Ъ) тнхій, бевь страсти, спо¬ 
койный, огаііо, огаіог, асііо; с) скром¬ 
ный, смиренный, покорный, впЪтівва 
огаііопс кк^пі; ваЬтівѳіогев саіатіізіе; 
й) гавкій, подлый, в. еі аЬіесіпв; пе 
^иій Ьитііе, виттіввит Гасіатив. 

ииЬ-тШо, т!яі, тівват, 8. 1) опускать, 
понижать, склонять, впЬт. Гавсев, сіі- 
репт (щитъ); 8. ве ай рейев аіісіуив 
(аііспі), повергнуться передъ кѣмъ; 
8. оспіов, потупить глаза; ігор. я. апі- 
пшт, упасть духомъ; впЬт. ее, сни¬ 
сходить, уступятъ или унизиться; в. 
тосеш, поннэнть голосъ; объ ораторѣ: 
8. огаііопет и (аЬвЫ.) виЪтіиеге, гово¬ 
рить понизивъ голосъ, безъ страсти, 
спокойно; роёі. я. іпгогет, успокоить¬ 
ся; 

2) подсылать, тайно присылать аіі- 
^пет, ^пі овіепйаі; аІЦиіб аііспі; въ 
яз. военн. часто = посылать (на по¬ 
мощь); виЬвійіа аііспі, аіщиет аііспі 
•аЪзійіо, ІаЬогапііЬпв аихіНпт, тііііея 
апхШо; 8. аіісиі (апесеввогет) послать 
кому преемника; 3) (рѣдко) подпу¬ 
скать; ітор. подвергать, подчинять, 
апішпт атогі; в. ве спірае, прови¬ 
ниться; в. ітрегіпш аіісиі, предоста¬ 
вить — ; Ь) пускать, давать расти, 
вэращать, вскармливать, ѵііпіоя, йо- 
гев, ЪагЪат, топвігпт. 

виЬ-тоІѳѳІѳ, айе. нѣсколько тягостно; 
8. Гего=я не совсѣмъ доволенъ, мнѣ 
непріятно. 

впЬ-шоІѳвіаИу аф. нѣсколько тягост¬ 
ный. 

•иЬ-тогдвтхв, аф. нѣсколько угрю¬ 
мый,_ желчный. 

іаЬшдіог, бгів, т. заставляющій ра¬ 
зойтись, посторониться, дать мѣсто, 
дорогу, см. впЬтоѵеог1. Ь. 

•пЪ-тбѵѳо, тбѵі, тбіпт, 2. 1) уда¬ 
лить, заставить удалиться, уйти, 1е$а- 
Юв, аіідпет а рогіа, Ьовіев ех адго; 

Ь) о ликторѣ: заставить разойтись, 
посторониться, дать мѣсто, дорогу 
(консуламъ), я. рорпіпт; ІпгЬат впт- 
тоѵегі іиЪеІ; виЬтоІо, когда застави¬ 
ли народъ разойтись, посторониться, 
когда дано было мѣсто; с) роН. изго¬ 
нять, ссылать, &1щпет раігіі; впЪто- 
ІП8 ай Івігпт; 2) ігор. удалять, удер¬ 
живать, аі^иет аатішвігаііопе геі- 
рпЫісае, аіщпет таіейсіо. 

виЪ-тйіо, I подмѣнивать, обмѣнивать. 
виЬ-павоог, пііив а, 8. йсроѣ. подро- 

стать, мало-по-малу расти, снова ра¬ 
сти. 

виЪ-пеоіо, пехпі, пехот, 8. подвязы¬ 
вать; ігор. присоединять, присовоку¬ 
плять. 

зиЪ-пё^о, 1. нѣкоторымъ образомъ 
отрицать, отказывать. 

НпЬ-пІІог, півпз (піхпв) вот, 8. йсроп. 
подпираться; встрѣч. только рагіср. 
аоЪпівов іілм впЬпіхов: опершійся (на 
что), подпертый (чѣмъ), ге аіщпа, 
особл. ігор. опирающійся, полагаю¬ 
щійся, ге аіциа, на что: апхіііів, ]о- 
Йісіів вепаіпв, ѵісІогіД. 

виЪ-пдІо, I* внизу отмѣчать, подписы¬ 
вать. 

иаЪ-пйЬа, ае,/. соперница. 
впЬ-хшЬііив, оф. нѣсколько пасмур¬ 

ный, темный. 
зиЬо, 1. похотствовать. 
виЬ- оЬзоѳхшн, оф. нѣсколько небла- 

гопрастойныЙ, грязный. 
виЬ-оЪвойгав, оф. темноватый. 
ипЬ-ойібвии, оф. нѣсколько досадный, 
противный. 

8иЪ-оіГѳп<1о, йі, вот, 8. погрѣшать, 
провиняться. 

аиЬ-бІео, Іоі, — 2. пахнуть; ігор. 
(ітрсгв) впЬоІе! тіЬі или аоЬоІеі, 
смекаю. 

впЬбіев или воЪбІев, іа, /. [воЬоІевсо] 
подростъ, отростокъ; Ігор. потомокъ 
и (соііесі.) потомство, поколѣніе; в. 
^птепіпіів, молодое поколѣніе. 

ниЪ-оІѳвоо,-8. подростать. 
виЬ-бгіог, огіия в., 4. мало-по-малу 

возникать. 
впЬ-ошо, 1* 1) снабжать, аі^пет ре- 

сипі&; а паіпга виЪогпаіив; 2) ігор. 
настронвать, научать, подсылать, іев- 
Іеш, асспяаіогея; 8. тііііеш, ^пІ рег- 
&гаі шшсіит. 

виЪр-, см. яирр-. 
виЪ-гапоИив, оф. нѣсколько про- 

горьклый, протухлый. 
яаЪ-гааоиа, аф. нѣсколько охриплый, 

осиплый. 
виЬгѳоіив, см. виггесіив. 
іпЪ-гѳГѳоІив, аф. нѣсколько поправ¬ 

ленный, возстановленный. 
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впЪ-гѳтІдо, 1* подгребать веслами, 
ѣхать иа веслахъ за (кѣмъ). 

ииЬ-гѳро, раі, рішп, 8. подползать, под- 
крадываться, незамѣтно приближать¬ 
ся. 

8иЪ-гі<1ѳо, гіаі, гівот, 2. улыбаться. 
8иЬ-гі<1іой1ѳ, аЛю. нѣсколько смѣшно, 

забавно, остроумно. 
виЪ-гідо, гехі, гесіит, 8. = вигдо. 
яиЪ-гіпдог, — 8. сіероп. нѣсколько 

сердиться, дуться. 
ипЬгІріо, см. вштіріо, 
виЪ-гддо, 1, івгт. і. о предсѣдателѣ въ 
комнціяхъ: предложить народу из¬ 
брать кого вмѣсто другого, избрать 
кого на чье мѣсто, впЪг. соііедат іп 
Іоспт Вгаіі, соііедат віЬі; ваЪг. соп- 
ва] ев. 

впЪговігйпі, <5гшп, т. постоянно ша¬ 
тающіеся на площади около каѳедры 
(говЬга); праздношатающіеся. 

ииЪ-гйЬео,-2. быть нѣсколько 
краснымъ, быть красноватымъ. 

виЪ-гиЫоипйив и миЪ-гиГив, вф. 
красноватый. 

8иЪ-гио, иі, йіит, 8. подкапывать, 
подрывать — низвергать, разрушать, 
агЬогев, тигшп; ігор. ваЬг. ІіЪегІаіет. 

виЪ-гивІІоив, оф. мужиковатый, не¬ 
ловкій. 

ииЪ яопЬо, рві, ріат, 8. 1) писать 
подъ, внизу: в. аіі^аіб вШаае; 2) под¬ 
писывать, потеп, особл. а) объ истцѣ, 
жалобщикѣ, отт. заЬасгіЬ. іп аіщпет 
= подать на кого жалобу; Ъ) о томъ, 
кто подкрѣпляетъ чью жалобу своею 
подписью въ качествѣ свидѣтеля, 
подписывается вмѣстѣ съ другимъ: 
петіпет і^ие вио потіпѳ пе^ие виЪ- 
всгіЬепв ассаватіі; отт. виЪвсгіЬеге 
{ігор.) = подкрѣплять, одобрять, со¬ 
дѣйствовать: обіів ассиваііовіЬовдие 
аіісіуив; виЬвсг. огаііопі аіісіуиа, ігае 
С&евагів; 8) = записывать, отмѣчать, 
пшпегшп. 

впЬяогірііо, бпів, /. [виЬвсгіЬо] 1) под¬ 
пись, особл. а) подпись жалобщика 
или его товарища, ем. впЬвсгіЪо, 2. а, 
Ь; Ь) замѣчаніе, подписанное цензо¬ 
ромъ, объясненіе порицанія (ем. поіа), 
ваЬвсгірііопез сепвогіае; Ь) роспись, 
списокъ, ^адегшп. 

виЪвогіріог, бгіз, т. подписью своею 
подкрѣпляющій чью жалобу, соучаст¬ 
никъ въ жалобѣ, ем. зиЬзсгіЬо, 2. Ь. 

яиЬвѳсіУЦв, оф\ [виЬвесо] собств. от¬ 
рѣзной, ігор. составляющій остатокъ, 
излишекъ, выигрышъ: іешрога заЪ- 
зесіѵа, свободные часы, своб. время; 
орега впЬз. посторонніе труды. 

ииЪ-яёоо, спі, сіат, I. подрѣзывать, 
подсѣкать. 

моЪяеШшхц іі, п. скамья — въ театрѣ, 
въ сенатѣ, особл. въ судебномъ мѣ¬ 
стѣ; отт. ігор. Ьопю а впЬвеШів илт 
^ш ЬаЪіІаі ід ваЪзеШів, постоянмо за¬ 
нятый судебными дѣлами; іп п1гшдо 
зпЬвеІІііз, въ дѣлахъ частныхъ х об¬ 
щественныхъ; ;абісайо Іопді апЪвеІ- 
Ііі, обсужденіе продолжительное. 

8иЪ-в&іш>г, с&іоз (чаиіиа) 8., 8. Лероѣ, 
1) слѣдовать тотчасъ, непосред¬ 
ственно, аіщает, за кѣмъ; іііаа со- 
Ьогіез зпЬѳііііагіае ваЬведаепІпг; впЪв. 
опшіЬив сорііз; 2) ігор. слѣдовать, 
присоединяться, приноравливаться, 
впЪв. Ріаіопеш; ігіЬппі 8аЬве4ШШіаг 
геш іпсііпаіат ай расеш. 

впЬвіоіѵшц оф. = виЪвесіѵав. 
иаЪвісііагіив, адю. [ааЬвійіит] резерв¬ 
ный, вспомогательный, соЬогіев, асіев; 
отт. виЬві. впЪвібіагіі, бгшп, и», ре¬ 
зервный, отрядъ, вспомогательное 
войско. 

впЬвІсііог, Ь Лероѣ. [впЬвійіпт] быть 
въ резервѣ. 

шиЪаШшп, іі, п. [виЪ-вебео] 1) іспн. 1 
въ ял. военн. резервъ, запасный отрядъ, 
вспомогательное войско, ваЬвійішв 
тіііеге; соИосагѳ заЬвібіа; Ь) задній 
(третій) рядъ, задняя шеренга тріа- 
ріевъ, см. Ігіагіі; с) = помощь; з. 
Гегге, подать п.; ваЬвібіо (на помощь) 
ѵепіге, шіііеге, ргойсівсі; 2) ігор. по¬ 
мощь, пособіе, віпе тевіго ваовібіо; 
ріиг. пособія, вспомогательныя сред¬ 
ства: впЪаійіа іпбавігіае; Ьів едо ипЪ- 
вібіів еа ваш сопвесиіав; Ь) защита, 
убѣжище, в. ропеге іп Гада; оіішп 
езі Ьеіііввітат в. вепесіаіі; таге іт- 
реіповат еі уіх тобісів паѵідііз рапса 
впЪвібіа (= якорныя мѣста). 

ВИЪ-ВІСІО, вйбІ (8І<ІІ), 8688 ОШ, 8. 1) 
присѣдать, садиться, ід Іосо &1ідио; 
отт. 8аЬ8Ій.=а) располагаться, оста¬ 
ваться: іп тіа, іп савігів; Ь) подсте¬ 
регать, выжидать, а. іп іпвібіів; роН. 
виЪаіб. аіідиепц 2) (о предм. неодушев.) 
опускаться, садиться, осѣдать, таііед 
виЬаібипІ; шні&б виЪаебепші, волны 
улеглись; тепіпв ваѣвейН, в. утихъ; 
отт. виЪзісѣ ігор. = уменьшаться, 
прекращаться: ітреіпв йісешіі влЬві- 
(Ш. 

віЬвідъапі, бгшп, т. [виЪ-відпот] прн- 
зн&менн состоящіе: резервный от¬ 
рядъ для подкрѣпленія центра аркін 
(Тае). 

виЪ-вдепо, I 1) подписывать; ігор. а) 
аіщиісі, поручиться за что; 2) запи¬ 
сывать, ргаебіа араб сепвогеш. 

виЬ-вШо, Іиі (Ііі), — 4. [еаЬ-еаІіо] под¬ 
скакивать, вскакивать. 

8иЬ-8І8Іо, 8іііі, — 8* 1) Штат, оста- 
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навднваться, іп іііпеге, а<і іпвиіат; 
сіатог виЪвівІіІ, — прекращается; 
отт. яаЪзіяІеге = а) оставаться, в. 
іЬі, іп ео<Іет Іосо, рапсое Ліев арші 
аіщиеш; Ь) съ мѣста не трогаться — 
устоять, противостоять, аііспі; апсога 
ваѣвіяііі, — крѣпко держится; ігор. 
яиЪяіяІ. яшпріаі, быть въ состояніи 
покрыть расходы; 2) ігапв. заставлять 
стоять, останавливать, удерживать, 
аіщает. 

впЪвоІагшя, аф. [ваЪ-яоІ] лежащій къ 
востоку, восточный. 

виЪ-вогііог, 4. дерсп. снова выбирать 
по жребію: в. .ішіісев, — новыхъ су¬ 
дей на мѣсто непринятыхъ партіями. 

миЪвогѣШо, опів, /. вторичное избра¬ 
ніе по жребію, см. впЬвогііог. 

виЪвІапііа, ае, / [впЪ-віо] сущность. 
виЬ-ніѳто, вігйѵі, вігаіит, 8. 1) 
подстилать, подкладывать, пітат (бо¬ 
лотный пороетъ) оѵіЬпа; Ъ) ігор, под¬ 
вергать, подчинять, опте согрогешп 
апіто; 2) покрывать, усыпать, пИов 
тоіііввіше, ѵіат $1агей. 

виЪзШио, иі, Шит, 3. [виЪ-зШио] 1) 
(рѣдко) подставлять; ігор. ваЬаііі. аіі- 
Яиі<і оса1І8, выставить на видъ, пред¬ 
ставить что; 8. аіщаіб апіто, пред¬ 
ставлять себѣ что; 6) приставлять, 
ставить (послѣ чего), в. едиііѳв рові 
еІерЪапІов; 2) (чаще) впЪвііІ. аі^иет 
іп Іосит аііегуив ««дм рго аіщио м аіі- 
Яиет (аіідиіб) аііспі (аііспі геі), по¬ 
ставить, назначить кого на чье мѣсто, 
замѣнить чье мѣсто другимъ: виЪяіі- 
іиіі іп Іоспт ѳогпт сітев Еошапов; 
в. аіщиет ІгаІгі,Ьов ІіЪгов рго іііів; виЪ- 
вііі. Ьегейет аііспі, назначить кого 
послѣдующимъ (вторымъ) наслѣдни¬ 
комъ. 

миЪ-вІо,-1* устоять. 
аиЪвіг&ѣов, рагіер, ід. впЬвіегпо. 
виЪвйгіоІшц рагіер. гл. виЪяІгіпрт; 2) 

адф. тонкій, тощій; роёі. сапів впЬ- 
яігіеіа ртгеив іііа = борзая собака. 

маЪ-вййпдо, пхі, псіит, 8.1) снизу стя¬ 
гивать, подтягивать, подвязывать, 
егіпет побо; 2) приподнимать; ігор. 
виЬяіг. апгет, приподнять — наво¬ 
стрить уши. 

•иЪнѣгаоІіо, бпів, /. [впЪвігпо] под¬ 
стройка, основаніе, фундаментъ. 

«иЪ-вігао, хі, сіпхп, 8.1) подстровввть, 
подводить основаніе, закладывать, в. 
Сарііоіішп, йішіатепіпт; 2) = мо¬ 

стить, ѵіат. 
виЪвиШт, адп. [впЪвіІіо] подпрыги¬ 

вая, припрыгивая. 
впЬвпІіо, 1* [впЪвШо] подпрыгивать. 
виЪ-вшп, — ев ае, 1) быть, находиться 
подъ —, Пярта впЬеві раіаіо; Ігор. 

скрываться: аіідпа Ігапв впЪеві; сапаа 
аІЦиа впЬеві; 2) быть, находиться по 
близости, близъ, подлѣ: виЬегаі топя: 
Іетріа тагі впЬвппі; Ь) (во времени) 
приближаться, наступать, ^ишп <Пев 
сотіііогпт впЬеяяеі; пох уат япѣегаі. 

впЪ-вио, иі, Шит, 8. подшивать, снизу 
пришивать. 

виЫѳзтѳп, Іпів, п. = впЪіетеп. 
виЫѳтѳп, Іпі8, п. [вм. виЫехітѳп от 
и. ваЬіехо] утокъ; ігор. — ткань, 
пряжа, нить. 

виЫѳг, 1) адл. внизу; 2) ргаер. с. аесив. 
еі аЫс&. подъ. 

виЫѳг-оиІ&пеив, оф\ [сигія] подкож¬ 
ный; тогЬпв в , водяная болѣзнь. 

виЫѳг-Швіо, Прт и^іішп, 8. тайно 
убѣгать, ускользать. 

виЫѳг-І&Ьог, рвоя ваш, 8. йероп. 1) 
скользить мдм течь подъ (чѣмъ): За¬ 
теи яиЫегІ&ЪіІог тагов; 2) усколь¬ 
зать, тайно уходить. 

яиЫѳіт&пѳин, оф'. [виЬ*іегга] подзем¬ 
ный. 

маЫѳг-вбоо, спі, сіат, 1, внизу под¬ 
рѣзывать. 

8Ш>-1ехо, хиі, хіит, 8. 1) подтыкать, 
подоткать; ігор. прибавлять, присо¬ 
вокуплять: виЪіехЦ Ьиіс ГаЬаІае, 1е- 
даіоя іпіеггортіов евяе еіс. (къ этой 
баснѣ, что —У 2) ткать подъ — \роН. 
впЫ. ЬиЪев яоіі, собирать тучи подъ 
с., закрыть, заслонить с. тучами; отт. 
яиЫ. аіщиій ге аіциа, покрывать что 
чѣмъ: в. соеішп Літо; 8) ігор. соста¬ 
влять, сочинять, огіртіет ГатШагит, 
сагтіпа. 

виЫаІів, е, оф\ тонкій; Ігор. а) тонкій, 

остроумный, ,)*шИсіит; Ъ) точный, 

основательный, бевегірйо; с) строгій, 
безъ украшеній, простой, зиЪШе <Іів- 
вегеп(1і ртпив Зіоісогит. 

виЬШіі&в, Ііів, / [виЪШіі] тонкость; 

ігор. а) тонкость, остроуміе, вепіеп- 
ііагит; Ъ) точность, основательность, 
дівриіапбі; с) безукрашенность, есте¬ 
ственность, простота, огаііопів. 

виЪШІівг, авл>. [яиЪШівІ тонко; ігор. 
а) тонко, остроумно, ^ишеаге; Ь) осно¬ 
вательно, точно, бівриіаге; с) безъ 
украшеній, просто, іепиеа саивав а$і- 
тив впЫіІіов. 

•иЬ-іітѳо, иі, — 2. нѣсколько боять¬ 
ся, опасаться. 

гаЪ-ѣг&Ьо, хі, сішп, 8. 1) тащить изъ- 
подъ (чего), от-вытаскивать, оеобл. 
незамѣтнымъ образомъ, в. артегет 
сипіснПв, — насыпь посредствомъ 
подкоповъ: устроивъ подкопы уно¬ 
сить землю; Ъ) отнимать, похищать, 
ітре&тепіа; в. аі^оіб аііспі, лишить 
кого чего: в. аііспі сіЪшп; с) незажѣт- 
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но или мало-по-налу отводить, уво¬ 
дить, удалять, в. тііііев а бехіго сог- 
пп, Ьавіаіов ргітае Іе&іопіі ех асіѳ; 
8. оспіов, отвр&тнть ваоры; впЪі. ее, 
отступить, удалиться; б) = выручать, 
избавлять, аіідпеш іибісіо, регісиіо; 
8, аіщиет ігаѳ тііііит; 2) (Гос.) 8. по¬ 
шей аіісіцив, 8* аі^иет, не называть 
кого, умолчать о комъ. 

виЪ-іигрІойІпв, оф. [детіп. отъ виЪ- 
іигрів] неприличный. 

виЪ-іигрІв, е, аф. нѣсколько постыд¬ 

ный. 

виЫиѳ, обо. [впЪ] внизу. 
виЪиоШа, ае,/. нижнее платье. 
ваЬйІа, ае, /. шнло. 
ВиЪйга, ае,/. улица въ Римѣ, на к-ой 
продавались съѣстные припасы; отт. 
ВиЪпг&шзи, аф. 

виЬигЬапііав, Йііз,/. [виЪпгЪапив] под- 
городье, окрестности города (Рима). 

впЪ-игЪ&пив, аф\ подгородный, близъ 
города (Рима) находящійся, а$ег; отт. 
8иоіі. а) ааЬигЪадит, І, п. дача близъ 
города (Рима); Ь) аоЪогЬаді, 5гиш, т. 
окрестные жители (Рима). 

ваЬигЫшп, іі, п. [виЪ-игЪз] пред¬ 
мѣстье. 

виЪ-агдоо, аі, —- 2. подгонять, приго¬ 
нять. 

виЪ-йго, пааі, иаіит, 8* слегка прижи¬ 
гать, подпаливать. 

ВаЪигго, ае, /. *= ЗаЪига. 
виЬѵеоііо, бпів, /. [виЪѵеЬо] подвозъ, 

доставка. 
ваЬ-тѳоіо, 1. подвозить, привозить, 
доставлять, аііспі аі^піб. 

зиЪѵѳоідіѳ, рагіер. гл. виЪѵеЬо. 
виЪѵесігів, па, т. [аоЬтеЬо] подвозъ, 
виЪ-ѵёЬо, ѵехі, тесішп, 8. 1) подво¬ 

зить, привозить, доставлять, соттеа- 
іот ех Затпіо; разе. впЪтеЪі, быть 
привезеннымъ, доставленныхъ или 
подъѣхать, пріѣхать; 2) возить вверхъ, 
особл. вверхъ по рѣкѣ, противъ тече¬ 
нія, {пшепіот Агагі Йптіпе. 

виЬ-убпІо, ѵѳпі, ѵепЪшп, 4.1) при¬ 
ходить на помощь, подавать помощь, 
помогать, аііспі, раігіае; 2) пособлять 
= устранять, в. шаіо, геЪоа регісоіо- 
518. 

виЪ-ѵбгеог, гііиз в., 2. йероп. нѣсколь¬ 
ко опасаться, безпокоиться. 

виЪтѳгвог, 5гів, т. [виѣѵегіо] ниспро¬ 
вергатель, уничтожитель. 

виЬ-ѵѳгѣо, іі, вит, 8. 1) опрокидывать, 
ниспровергать, тепаат, віаіааіл; 2) 
разрушать, уничтожать, ботшп Сгав- 
аогпт; аѵагіііа аиЪтегііі Йбет. 

виЪѵехиѳ, аф. нѣсколько вверхъ иду¬ 
щій, возвышающійся, орроз. беѵехпв. 

ѳиЪ-ѵбІо, 1. взлетать, летать вверхъ. 

•иЪ-ѵоІѵо, тоіті, тоіпішп, 8. вска¬ 
тывать, катать вверхъ. 

виЪѵогіо, см. виЪтѳгіо. 
■иооейбпеив, аф. [зассебо] заступаю¬ 
щій чье-либо мѣсто. 

■иооѳйо, сеіві, севапт, 8. 1) подсту¬ 
пать, подходить, впЪ шопіет, а<! аіа- 
ііопев Ьовііпт; в. тоепіЬпв; (рѣдко) в. 
тпгпт, рогіав; 2) идти подо что — 
входить куда; 8. апЬ птЪгал; в. іес- 
іпт, войти въ дохъ; роіі. 8. іесіо, 
апіго; в. іа та) о іеггае = быть похо¬ 
роненнымъ; Ь) ігор. брать на себя (что), 
подчинять, подвергать себя (чему), 8. 
опегі, орегі, ботіпаііопі; 8) поступать 
на чье-либо мѣсто, слѣдовать, аііспі, 
в. іп Іоспт аіісфпв; аеіав впссе<1іі 
аеіаіі; в. іп віаііопет, смѣнить кара¬ 
улъ; а. огаііопі аіісфов, говоркть по¬ 
слѣ кого; разе. дппш ііЬі іпссезвпт 
еввеі, когда тебя смѣнили, когда тебѣ 
назначенъ былъ преемникъ; 4) ігор. 
подвигаться впередъ, имѣть успѣхъ, 
удаваться; гее, пе&оііпт впссебН; ча¬ 
сто ітпрег8. виссебіі тіЪі, мнѣ удает¬ 
ся; также впссебіі іасілогі, ооеріів, 
дѣло, предпріятіе имѣетъ хорошій 
успѣхъ; 5) роіі. (рѣдко) всходить, 
возвышаться, возноситься, а. іп аг- 
бшш, подняться на высоту; в. аб ап- 
регоз Гат&; в. соеіо. 

виооепйо, бі, вит, 8. поджигать, бо- 
тшп; ігор. воспламенять, впссепзпз 
іг&, ашоге. 

виосѳпдео, впі, впт, 8» [отъ впссеввпв, 
рагіер. гл, впссепбо] быть раздражен¬ 
нымъ, разсерженнымъ, сердиться, 
аіісиі. 

виосепійгіо, 5піа, т. [апЪ-сепіигіо] 
помощникъ центуріона, 

(шеоеваіо, 5пів, / [впссебо] послѣдо¬ 
ваніе; вступленіе на чье-либо мѣсто, 
прееминчество. 

зпсоеввог, бгів, т. [впссебо] послѣдо¬ 
ватель, поступающій на чье-лвбо мѣ¬ 
сто, преемникъ. 

виооѳваиѳ, ив, т. (впссебо] 1) под оту¬ 
пленіе, наступленіе, Ьовііит; 2) хоро¬ 
шее послѣдствіе — успѣхъ, удача, 
впссеввиш ЪаЪеге; ргоарегі виссеввпа; 
тпііо впссеваи апбасіа сгеэсіЦ 8)(рі»б- 
ко) продолженіе, з. іоііив іешрогів. 

зисоісіапеив = впееебапепв. 
виооійіа, ае, /. [аиссібо] полоть сви¬ 

нины, ветчины. 
1. виооіеіо, Ібі, ізпш, 3. [впЬ-саебо] под¬ 
рубать, подсѣкать, снизу отсѣкать. 

2. ѳиссібо, Ібі, 3. [впЬ-сабо] подги¬ 
баться, падать. 

виооійшдв, аф. [аиссібо] подгибаю¬ 
щійся, падающій. 

виооіеіо, пхі, псіит, 8» 1) подпоасы- 
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вать, іппісат; висешсіия, у кого 
платье подобрано, подвязано, ігор. 
приготовившійся, готовый, аіісиі геі; 
2) опоясывать; ігор. окружать или 
снабжать: 8. ее садіЬов; отпт. висеіпс- 
108, окруженный іьш снабженный, 
вооруженный, СагіЬа^о іоссіпсіа рог* 
іиЪив; виссіпсіив діабіо, Іе^іопіЪив. 

виооіпо,-8. [виЪ-сапо] подпѣвать; 
ігор. соглашаться, 

виосіпит, і, п. см. виоіпшгц 
виосівітиѳ, аф. см. ваЬоіаітпв. 
впооі&т&ііо, бпіа, /. кликъ, крикъ, 

см. яиосі&то. 
виооійто.1. [виЪ-сІато] кричать (особа, 
въ отвѣтъ на что, выражая о добре* 
ніе или неодобреніе), 

гаооо, бпів, т. см. виоо. 
•иоооІІоД. [іиЬ-соІІшп] братьнаплечн. 
гаоогѳвоо, сгЗуі, сгёіит, 8. [виЬ-сгевсо] 
подрост&ть, выростать. 

виоошпЬо, сйЬаі, сиЫішп, 8. [виЪ-сиЪо] 
1) падать подъ чѣмъ, обыхн. ігор. 8. 
аіісиі или аіісиі геі; быть побѣжден- 
ньигь, покоряться, не быть въ состоя¬ 
ніи перенести, противостоять: 8. іоі* 
тісо, 8. вопию; огаіог висситЪіі рЫ- 
ІоворЬо (покоряется, уступаетъ); 8. 
іешрогі, покориться обстоятельствамъ 
времени; 8. ргесіЬиа, уступить прось¬ 
бамъ; а. опегі, изнемогать подъ бре¬ 
менемъ; в. соірае, не быть въ состоя¬ 
ніи противостоять искушенію, прови¬ 
ниться; а. апіто, упасть духомъ; 2) 
падать, опускаться, ложиться, осиіі 
виссиЪиегипі,гл. закрылись; Аи^ивіия 
Коіае виссиЪиіі (занемогъ), 

виоеигго, оиоиггі или оиггі, оиг- 
вшп, 8. [виЬ-сигго] 1) подбѣгать, 
прибѣгать, аихіііо, на помощь, отт. 
■иссштеге = приходить на помощь, 
помогать: 8. аіісиі, оррібо, виів ІаЬо- 
гапііЬив; ітрегв. 8І сеіегііег виссигга- 
іиг; Ь) = ндтн на встрѣчу, подвергать 
себя: Исеі регісиіа ітрѳпбеапі опшіа, 
виссиггащ аЦиѳ аиЪіЪо; 2) ігор. при¬ 
ходить на память, на мысль; ѵегвив 
іпссипіі; Шиб тіЫ виссштіЦ иі диіб- 
^ие виссиггіі. 

висоив, см. виоив. 
виооиввіо, бпів, /. [виссиііо] встряхи¬ 
ваніе, потрясеніе, 

виоеивзив, рагіср. и. виссиііо. 
виооиввив, из, т. = зиссивзіо. 
вдосйііо, ивві, иввиш, 8. [виЬ^иаііо] 
вскидывать, встряхивать, 

виоісііа, ае,/. = виссібіа. 
виох&иа, аф. [висив] сочный; ігор. свѣ¬ 
жій. 

виоіпшп, і, п. = еіесігиш, і, п. янтарь, 
виоо, бпів, т. [ви$о] сосунъ; ігор. пія¬ 
вица — лихоимецъ. 

виой1а,ае, /. [бтт. отъ айв свинка. 
Виойіае, Ігшп,/ Плеяды, соавѣздіе. 
вйоов или виооав, і, т. 1) сохъ, 8. 
иѵае; роіі. а) влага, жидкость, 8. іас- 
ііа; 8. говае, оііѵі, рововоѳ масло; олив* 
ное м.; Ь) = вкусъ, оуа висі теПогіа; 
2) ігор. свѣжесть, живость, сила, ога- 
ііопів; атііішиз висит еі вап^иідет. 

нисІДгІит, іі, п. [вибо] платокъ для 
отиранія пота, носовой платокъ, 

вийаііо, бшв, /. [вибо] потѣніе, 
вшіаіогіив, аф. [вибо] потовой; отт. 

еиЬеі. -іит, іі, и. потовая баня, 
вшіев или висіів, ія, /. [потіп. но 

встрѣч.] колъ. 
вийо, I 1) іпігапе. потѣть; роН. в. зал* 
виіпе, обагриться кровію; Ь)роіі. про¬ 
сачиваться (изъ чего), ЪаІ8аша вибапі 
Іі^по; с) ігор. всѣмм силами старать¬ 
ся, трудиться, в. рго сопшшпіЪиЙ сот- 
тобіз; 2) ігапя. пбтомъ испускать, 
испарять, циегсия вибаЬиді теііа; аг- 
Ьогев Ъаівата вибапі. 

висіог, 5гІ8, т. [вибо] 1) погь; Ъ) роёі. 
влага, жидкость; 2) ігор. напряженіе 
силъ, трудъ, гев тиііі вибогів, д. тре¬ 
бующее усиленнаго труда, 

виаив, аф. [ве-ибив] сухой, ведреяый; 
отт. зиЬві. вибшп, і, п. ясная погода, 
ведро. 

8иѳЫ, -Ъіа, *ісия, см. 8иѳѵі. 
•иевоо, 6уі, ёіит, 8. 1) привыкать, 
пріучаться, тіІШае; рег/. впеті, я 
привыкъ имѣю обыкновеніе, аіі- 
диіб Гасете; 2) (Тас.) ігшші. в. аіі- 
<іиет ге аіщиа, пріучать кого къ че¬ 
му* 

Виѳвва, ае, /. 1) 3. Аигипса, древній 
городъ въ Кампаніи; отт. воѳвва- 
лов, аф.; 2) 3. Ротеііа, древній го¬ 
родъ вольсховъ въ Лаціумѣ. 

виеввіопев, пит, т. племя въ Галлія 
близъ ньш. г. Воівзопв. 

виеіив, аф. [виѳвсо] 1) привыкшій, аіі- 
циіб іасеге; в. аіи^иа ге, прив. къ чѳ- 
му*л.: 2) обыкновенный, виеіа араб 
раіиаез ргоеііа. 

Виѳті, огит, т. племя въ Германіи; 
отт. Виеѵив, виетіоов, аф. и зиЬзі. 
Виетіа, ае, /. земля свевовъ. 

виГев, біІ8, т. высшее правительствен¬ 
ное лицо въ Карѳагенѣ, 

ви&ёго,-8. [виѣ-іего] 1) поддер¬ 
живать; в. вс, держать себя прямо; 
2) чаще ігор. переносить, претерпѣ¬ 
вать, роепат аіісіцив геі, наказаніе 
за что. 

вЩОГѳгѣив, аф. [виЪ-ідгсіо] набитый, 
полный; ігор. громкій. 

воЯёв, біів, см. виГѳв. 
ѳиШоіо, гёсі, Гесіиш, 8. [виЬ-^асіо] 1) 

ігапвіі. а) (рѣдко) дѣлать, класть, ста- 



бЗв «пГіВ^о впі 

вить подъ —, подстилать, 8. орав, 
класть Фундаментъ, сдѣлать закладку; 
пеЪиІае зиЯісіипі паЪев соеіо; 6) = 
подмѣшивать, подкрашивать, Іапаш 
тебісатепіія; алчнее вийесіі осиіов 
вап^аіпе; ппѣев зпвесіа воіѳ, — освѣ- 
щенн. лучами солнца; с) (чаще) под- 
доставлять, давать, аііспі &1щшд, 8. 
ѵігез; особл. давать взамѣнъ, 8. аііоа 
бепіев; опт. іегт. і. = избирать, на¬ 
значать (на мѣсто умершаго нля из¬ 
браннаго безъ соблюденія всѣхъ пра¬ 
вилъ): 8. соііе^аш сепвогі; 8. сепзогет 
іп Іосшп бетогіш; сопваі ѳабесіав; 
2) гпігапз. быть достаточнымъ, доста¬ 
вать, Ьаес виШсішіі; вийісіі бісеге; 
тігеБ вийісішіі ІаЬогі; шшв (іих виМ- 
сіі абѵегзив ^иаіиог рорпіоз: в. сирі- 
бііаіі аКсщив (удовлетворить). 

іпИЛдо, хі, хпш, 8. [виЬ-й^о] 1) снизу 
обивать, подбивать, аІцаМ ааго, сіа- 
тів; 2) прибивать, приколачивать, 8. 
аіщпет сгисі или іп сгисет, іп сгисе, 
пригвоздить ко кресту, распять. 

•иШтѳгц іпів, п. роіі. = вайітепіит. 
виШтепШт, і, п. [зпШо] курительное 

средство. 
валіо, 4. курить, окуривать. 
•аШхон, рагіср. гл. виИЗдо. 
впШдтеп, Іпів, п. тормазъ; ігор. пре¬ 
пятствіе. 

виШатІпо, 1. ГвиГЙатеп] тормаѵить. 
виПІо, 1. [зпѣ-ЯоІ надувать, 
вив&оо, [виЪ-гапсез] затягивать гор¬ 

ло, давить, душить; ігор. в. Гатѳ, за¬ 
морить голодомъ. 

впіго<1іо, Ш, оззшп, 8. 1) подкапы¬ 
вать, подрывать, шитое; 2) пронзать, 
прокалывать, е4шш. 

виЯг&вЗДіо, бпІ8,/. [виЙГга^ог] подача 
голоса въ чью-либо пользу, одобре¬ 
ніе, рекомендація, оообл. при избра¬ 
ніи въ 'должность, 8. тііііагіз, — со 
стороны военныхъ; в. сопзпіаіпв, — 
при избранія въ должность консула. 

виЯгэдЗДог, огія, ж. [воЯга#ог] подаю¬ 
щій голосъ въ чью-либо пользу, одо¬ 
бряющій, рекомендующій, 

впітьваіогіив, оф\ [зийгаяаіог] одо¬ 
брительный, рекомендательный. 

впшгВДшп, іі, а. [вийГгіл^о] дощечка 
для подаванія голоса, особл. въ кони¬ 
діяхъ; ігор. а) голосъ, мнѣніе, Гегте 
заЙга^іаш, подать голосъ; виЯга&іа 
іегге, получить голоса; тіііеге і5і- 
дает іп вшйта^іит, пригласить кого 
подать голосъ; іезіагпт виЯга&іа = 
овігасііпгаа; Ь) право подавать голосъ, 
ста 8Іпѳ зийгадіо; •. баге (ітрегіігі) 
аііспі; 8пй*гадіо ргіѵаге; с) согласіе, 
одобреніе, 8. іппт; і. рорпіі; сопсогбі 
впЯгавіо = единогласно. 

ииіМдог, 1. йероп. 1) іегт. і. подавать 
голосъ въ пользу, аііспі, кого-л. см. 
виЯтазаІіо; 2) ігор. одобрять, благо¬ 
пріятствовать, способствовать, аііспі, 
геі аііспі. 

виЯгшдо, ігб^і, Ігасішп, 8. [впЪ-ігап^о] 
подламывать, обламывать. 

воЯй^іо, Га^і, іп^ііаш, 3. [виЪ-ІароІ 
1) бѣжать подъ, убѣгать, ш іесіа; 2) 
ігапміі. убѣгать, избѣгать, аіцпет. 

впіГйвіит, іі, п. [ва^а^іо] убѣжище. 
виіГиІоіо, Гиіві, іпііит, 4. [впЬ-ГаІсіо] 
подпирать; ігор. подкрѣплять, 

вибіішіо, Іабі, ГПзшп, 3. [зпЬ-іишіо] 
1) лить подъ — , подливать, адпахп 
тіпо; разе. вп^ипбі=?гечь, разливать¬ 
ся: а4па впйшміііиг рег сппіспіов (по 
подземн. трубамъ); вапртів согбі (подъ 
сердцемъ) впйивпз; ігор. гпЬог шШ 
впійикШиг, я краснѣю; роН. з. гпЪо- 
гет оге, краснѣть; 2) з. ге аіщаа, 
орошать чѣмъ, ігор. наполнять чѣмъ: 
8. іптіпа г оге и виіГцшіі Іасгітіа, за¬ 
ливаться слезами; оспіі зийояі стоге, 
глаза, затекшіе кровью; 1іп#ца виійіва 
▼епепо, яз. напитанный ядомъ; 8пГ- 
іішбі гпЬоге, краснѣть; пеЬпІ&е зоГ- 
Гипбппі соеіит саіі^іпе, покрываютъ 
небо тьмою; ігор. апітпв таіетоіеп- 
ІіА зпйизиа (исполненная). 

впШівоив, см. виЪГаяоиа. 
видаёго, ^евві, &евішп, 8» [заЪ-дего] 1) 
носить, класть подъ,—подкладывать, 
8. Яаштат совій аёпі (подъ котелъ, 
роёі.); Ъ) прибавлять, присоединять, 
іпсгеоііЪіІі вепіепііаѳ 8. гаііппспіая; в. 
тегЪа, 4пае бевппі; 2) подносить, при¬ 
носить, Ьппшт; ігор. в. аііспі Іпбшв, 
морочить кого, пускать кому пыль 
въ глаза; Ъ) доставлять, давать, іеіа 
аііспі, аштаііѣпа сіЬпт, отпіит ге- 
гит аррагаіпя; 8) ставить — приво¬ 
дить непосредственно послѣ, за — : 
а. Ьоз сопвпіев ГаЪіо еі Весіо. 

впдоевішп, і, п. [видого] возвышеніе, 
возвышенное мѣсто, особл. для ора¬ 
тора, каѳедра. 

вигеевіоа, рагіср. гл. іидаго. 
вадоввіив, из, т. = ви^^евіит, і, а. 
впетШо, -аііо, см. віздШо, -аііо. 
воввг&іхсіів, е, аф. [зиЪ-вгашііз] до¬ 

вольно большой. 
видегёОіог, дгеввив в., 3. йероп. [впЪ- 
Ягебіог] подступать. 

ввдШюо, бпіз, /. [вп^іііо] синее пят^ 
но отъ побоевъ; ігор. поношеніе, по¬ 
руганіе. 

8ідеШо, 1* бить до синихъ пятенъ, ігор. 
поносить, ругать, аіщиет. 

виде, хі, сіит, 8. сосать, 
виі» (^тѵіі.), віЬі ее (везе) ргоп. гфех. 

себя, себѣ н т. д. 
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ВПДѲ, ія, п. [вое] свиной хлѣвъ. 
воШоя, айд. [вив] свиной. 

виіоо, 1* [виісив] бороздить, проводить 
борозды — пахать, в. адов; роН. в. 
сиіет го^ія, морщить; в. шаге, шніав 
гаіе, та4а сагіпй — плавать по морю 
■ Т.д 

виіоиа, і, ш. 1) борозда; 2) = углубле¬ 
ніе, яма, канава. 

аиІІЬг, йгія, п. сѣра. 
впІГигаіш, оф\ [виІГиг] сѣрный, содер¬ 
жащій въ себѣ сѣру. 

виШігёив, айд. [виііиг] сѣрный. 
8о11а, ае, т. Фамильное имя ^епіів Сог- 
пеііае; отш. 1) 8о11&пшц аф. в 
сиЬві. 8аПап 1, бгшоп, т. привержен¬ 
цы диктатора Суллы; 2) яиіі&ійгіо, 
4. хотѣть быть Суллою, подражать 
Суллѣ._ 

виіхпо, опів, т. городъ въ области пе- 
лнгновъ, въ Среди. Италіи, мѣсто 
рожденія Овидія; отт. воішопѳл- 
•ія, е, аф. и виЬві. Виітопепявв, 
ішп, ж. жители этого г. 

впІрЬ-, см. виІГ-. 
Виіріоіин, родовое имя; отт. 8а1рі- 
оіин и ваіріоіапая, аф. 

ваШн = ві ѵиііія. 
ват, Гиі, евве, 1) быть, йеив еві Ьопия; 

особл. а) сит депіі. ро$$ш. быть 
чьимъ, принадлежатъ ному (бошив 
еві (гаігія) «им быть на чьей сторонѣ, 
быть преданнымъ кому, чему (Рот- 
ре^і іоіпв ваш, оріітагиш рагіішп ШЦ 
впагшп гегит егапі, они заботились 
о своихъ дѣлахъ) или для означенія 
свойства н обязанности, долга: сфов* 
ѵіе Ьошіпів еві еггаге, каждый мо¬ 
жетъ ошибаться; еві айоіевсепіів ша- 
^огеі паіп ѵегегі, долгъ юноши ува¬ 
жать старшихъ; Ъ) съ дат. п. для 
означенія годности, способности, слу¬ 
женія: евве апхШо, служить въ по¬ 
мощь; евве беігішепіо, быть во вредъ, 
быть вреднымъ; воітехніо евве, быть 
въ состояніи заплатить; с) сит депіі. 
сі аЬЫ. ргеііі (цѣны или достоинства) 
Ьос та#пі (рішгів) еві, это дорого (до¬ 
роже) стоитъ; еві вевіегііів сіиоЬпв, 
стоитъ два сест.; поШпв шотепіі евве, 
ничего4 не значитъ: й) сит депіі. еі 
аЫ. диаШаііз (качества): евве ша^пі 
апішо; Гиіі та&па ва^асііаіе; 2) быть 
= быть въ самомъ дѣлѣ, существо¬ 
вать, жить, йеиа еві; бісаш ііЬі, циой 
еві; бит его, пока буду живъ; есі 
пі — бываетъ, случается, что; ві еві, 
пі — въ случаѣ, что — ; Ь) еві, циой 
(въ сослашт. накл.) есть причина, есть 
для чего; поп еві, диой — нѣтъ при¬ 
чины: еві, циой в&ийеат; поп (піші) 
еві, циой ій (Исав; 3) ітрегв. еві =» 

позволено, можно, поп еві, аі раіе- 
тия; поп еві аі соріа та]ог ііЬі йагі 
роаяіі; 4) съ нарѣчіями: Ьедѳ еві тіѣі, 
мнѣ хорошо, чувствую себя хорошо; 
віс (= такова) тііа Ьотідит евЦ гесіе 
еві ара<1 раігет, у отца все обстоитъ 
благополучно. 

вшпѳп, глія, п. [яи^о] тнтечная часть 
груди, грудина (особл. свиньи), 

вшпшв, ае,/. [вшплшв] 1) сумма, іасе- 
ге, впМпсеге, сопБсеге яшпт&т, со¬ 
считать, сложить, составить сумму; 
2) ігор. все, цѣлость, сущность или 
главный пунктъ, главное дѣло: в. 
Ъеііі, вся война «им главная часть 
войны; в. гегит = сущность дѣла, 
или = в. геіраЫісае, все государство, 
все благо государства «им = верхов¬ 
ная власть: ргаееаяе яиштае гегит, 
быть въ главѣ верх, вл.; в. ішрегіі, 
вся власть «им = в. ЪеШ #егеп(1і, 
главное начальство въ в.; а. іоііив 
вреі, вся надежда; в. ѵісіогіае, окон¬ 
чательная п.; апшшатп геі йісеге (сущ¬ 
ность д.); в. вегтопів, ерівіоіае, главъ 
содержаніе —; ві іапіиттойо вшитая 
(ѵііае) аіідого (главнѣйшіе моменты); 
ай вошташ «им іп ватта = айѵ. во¬ 
обще. 

ншшпігіат, іі, п. [ватта] главное 
содержаніе, перечень, 

вшпт&ііт, айѵ. [ватта] вообще, 
вкратцѣ. 

вшито, ай», [вопшшв] въ высшей сте¬ 
пени, чрезвычайно, в. о&сюяов. 

нишшѳг^о, см. виЪтецво- 
8ШШПІПІ8ІГО, см. виЪтіпіяіго. 
ноттіаве, -івзіо, іввав, см. виЪтІяя-, 
виттіОо, см. виЪшШо. 
витторёге, айѵ. (= ватшо орего) 
крайне, чрезвычайно, 

ншхипбіог, см. виЬшоіог. 
ншшпбтѳо, см. яиЬтоѵѳо, 
•шитое, см. впрѳгия. 
виттиіо, см. виЬтиіо. 
■шло, шряі, шріат, 8. 1) брать, веять, 

аіщиій іп т&иия; в. іеггит, агта, 
взять оружіе, вооружиться; в. (Наче¬ 
та, іо$ат тіпіет, возложить на себя, 
надѣть — ; а. ресопіаш (птіиаш) аЪ 
аіщио, занять у кого деньги; в. вир- 
ріісішп, роепаш <іе (ех) аіщио, нада¬ 
вать кого; роИ. в. адітот, собраться 
съ духомъ, ободриться; Ь) брать — 
покупать, аіщиіа іадіі (за столько), 
р&гѵо (дешево); с) =* избирать, назна¬ 
чать, аіщпет віЬі ітрегаіогет; соііо- 
цаепйі іетрив ватііаг; в. зіЫ віайіаш 
рЫІоворЬіае; 2) принимать, брать на 
себя, при-усвонвать себѣ, тоге» апіі- 
циов, уаііав асегЪов (суровый видъ); 
я. аіЬі р&гіев ітрегаіопав; отт. тіЫ 
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поп вито, не позволю себѣ, не осмѣ¬ 
ливаюсь; Ь) принимать — полагать, 
утверждать, в. аіщиід рго сегіо, рго 
поп (іаЪіо; витрвівіі деов езве Ъе&іов; 
В) брать = приводить, в. ехешріаш, 
аіщиід аг^шпепіі Іосо; в. Ьошіпея по- 
Іоз. 

•шпрііо, 5пів, /. [вито] первая посыл¬ 
ка (силлогизма). 

■итрѣиігіив, аф*. [витріив] расход¬ 
ный, касающійся до расходовъ, из¬ 
держекъ, Іех. 

еитріиояѳ, аде. [витріаовив] съ боль¬ 
шими издержками, дорого, богато. 

«шпріаовиѲу аф. [витріав] 1) сопря¬ 
женный съ большими издержками, 
дорогой, богатый, соепа, тіііа, Іаді; 2) 
много издерживающій, расточитель¬ 
ный, Ьошо. 

яшпріив, рагіср. и. вито, 
ешпріив, ив, т. [вито] вздержки, рас¬ 

ходъ, аіісфив геі, на что; в. аедііііа- 
ІІ8, издержки, сопряженныя съ зва¬ 
ніемъ эдила; абегге витріив, евве 
вшпріш, вводить въ издержи; витр* 
Іит Іасеге іп гет или ітрепдеге, іпви- 
теге, ропеге, издерживать деньги на 
что; вшпрѣшп аііспі іпіегге, ставить 
на чей счетъ. 

вшпііо, бпів,/. см. витрііо. 
вапіит, іі, п. мысъ на югѣ Аттнкн. 
вио, виі, ейѣит, 8. шнть, сшивать, 

аіщаід; ігор. связывать, соединять; 
роіі. аегеиш виішп, панцырь. 

еиорѣе, см. вини. 
•иоѵеІаигШ* или виоѵііаигШа, іит, 
п. [вив-оѵів-іаиті] торжественное 
жертвоприношеніе, при к-омъ были 
заколаемы свинья, овца и быкъ, 

виреііѳх, ІесіПіз, /. домашняя утварь; 
ігор. принадлежность, запасъ, 

вирег, I. аде. 1) вверху, сверху, в. рго- 
вресіаге; 2) сверхъ того, кромѣ того: 
а. роепаш ровсипі; адде а.; а. диат 
диосі, кромѣ того что; ваіів вире^ие, 
болѣе, нежели нужно, слишкомъ мно¬ 
го; ргаеіег аппа піЬіІ егаі вирег, кро¬ 
мѣ оружія ничего не оставалось; Ь) 
за тѣмъ, послѣ того: вирег іаіев ебип- 
ді* тосев; П. ргаер. 1) сит осей*, надъ, 
вверху на іии надъ; в. сари* ге&ів то- 
Іаге; а^иа в. шопііит іида сопсгеіа 
егаі; 5) за, чрезъ, в. ѵаііит ргаесірі- 
іаге; с) за, далѣе, выше, в. аіщиет 
ведете; в. Китідіаш Оаеіаіі егапі; іп- 
вігиеге асіет в. битеп; ф сверхъ, 
кромѣ: в. сеіегоа Ьопогев; 8. Ьаес; в. 
тогЬит; е) выше, болѣе, іиѵідіа іасіі 
егаі в. діогіат е;ив; в. отпіа, болѣе 
всего, прежде всего; /) (о времени, 
рѣдко) во время, за: в. тепаат; в. 
ѵіпит; 2) сит аЫаі. надъ «мм на: ей- 

вів в. сегтісе репдеі; в. наті іиггіз 
ебесіа; Ь) касательно, на-счеты в. Ьжс 
ге всгіЬат ад іе; в. іаіі саива тівю; в. 
Чиа ге ѵепізвеі; с) (о времени, рѣдко) 
въ, въ продолженіе; а. по сіе; в. соепа. 

•ирѳгаЪШв, е, оф*. [вирего] 1) удобо- 
переходвмый, тигив в., сгѣно, черезъ 
к-ую можно перелѣзть; 2) удобопобѣ- 
днмыб, преодолимый, пиШв савіЬпв 
аирегаЬПев Котапі. 

вирег-всісіо, діді, дііит, 8. надбавлять, 
прибавлять. 

вирег-аввівіо, (адвівіо), віііі, — 8. ста¬ 
новиться, стать на —. 

вирегйіог, бгів, т. [вирего] побѣди¬ 
тель. 

вирегЬе, аде. [вирегЪив] гордо высо¬ 
комѣрно. 

•ирѳгЪІа, ае,/. [вирегЪив] 1) гордость, 
нысоконѣріе; 2) (рѣдко) сознаніе соб¬ 
ственнаго достоинства. 

вирѳгЫ-Ісміиѳпііа, ае,/. гордая, вы¬ 
сокомѣрная рѣчь. 

вирегЬіо, 4. [зирегЪив] быть гордымъ, 
высокомѣрнымъ, гордиться, важни¬ 
чать, ге аііаиа. 

вирегЪив, оф. [вирег] 1) гордый, вы¬ 
сокомѣрный, Ьошо; тіеіогіа ев* вирег- 
Ъа, — порождаетъ гордость; 2) (рѣд¬ 
ко) разборчивый, строгій, аигішп^и- 
дісіиш вирегЪізвітит; 8) ро&. вели¬ 
чавый, великолѣпный, превосходный, 
Аігідае. дотив, ІгіитрЬив. 

вирегоШит, іі, п. 1) бровь, брови; 
ігор. строгость, серьезность, угрю¬ 
мость; 2) выдавшаяся часть, возвы¬ 
шеніе, в. іитиіі; іпйптт а. 

вирег-сигго, 8. забѣгать впередъ; 
ігор. превышать. 

вирег-етшѳо, пиі, — 2. выдаваться, 
превышать; ігор. превосходить. 

вирѳг-Гёго, ійіі, Шит, Іегге, носить 
черезъ — переносить; равв. переѣз¬ 
жать, перелетать; отт. вирегіаіив, 
оф. 9 преувеличенный, гиперболи¬ 
ческій. 

вирегПоіѳв, бі, /. [вирег-іасіев] і) 
верхняя сторона, поверхность; 2) 
івгт. і. въ лз. юридим. стоящее на зем¬ 
лѣ — строеніе, недвижимая собствен¬ 
ность. 

вирег-ІІдо, хі, хит, 8. сверху при¬ 
крѣплять, прибивать. 

вирѳг-Иио,-8. течь черезъ край, 
разливаться; ігор. о) изобиловать, 
имѣть въ излишествѣ, поз зпрегбиеп- 
іев; Ъ) быть лишнимъ, піЬіІ вирегЯші; 
с) быть, находиться въ изобиліи, во 
множествѣ, тиііііидо аирегЙаепв. 

вирегЯаив, оф. [вирегпио] текущій 
черезъ край; ігор. лишній, 

вирег-Гипдо, ЯВді, Лівшп, 8. 1) лить 
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черевъ, сверху на —, в. аіцшй аіісоі 
геі; «хдоіс. раздаваться: сігсов іггі^а- 
іол ТіЬегі варвгЛіво; «гор. Іаеііііа ве 
варегЛіпсІепі, чрезмѣрная радость; ви- 
репопдіі се терпит Масесіопіае іа Азі- 
ат,—распространяется по А ; 2) в. аіі- 
^ш<1 ге аіциа, облжвать что чѣмъ; «гор. 
о-васывать, покрывать что чѣігь-л. 

•арег-зтёсІІог, &геввив в., 8. йероп* пе¬ 
реступать; «гор. превосходмть, аіі* 
диет раІсЬгііидше. 

нирѳгі, огпт, ем. варегив. 
яирег-іттіпео,-8. торчать, воз¬ 

вышаться надъ. 
яарѳг-ітрбпо, рбвиі, ровііит, 8. 

класть сверху, накладывать. 
•ирег-Іпсісіо,-8. сверху падать, 
низвергаться. 

вирег-шойЬо,-1. лежать сверху, 
лежатъ на (чемъ). 

•ир •г»іш>отЪо,сиЪиі,—3. лечь на(что). 
впрвг-ілЗІоіо, ібсі, іесіаш, 8. набра¬ 

сывать, накладывать сверху, 
вирвг-іпт-, ем. варегітт-. 
•арѳг-іпр-, см. вирегітр-. 
•арвг-іпвіегпо, вігіті, вігііит, 8. на¬ 

стилать, накладывать сверху. 
•арвг-іпідпо,-1. гремѣть надъ—. 
•ирѳг-іптегзо,-8. сверху накло¬ 
нять— сверху лить, сагсЬеаіа Іасіів. 

вирѳг-]4оіо, ібсі, іесішп Цасіит), 8. 1) 
бросать сверху на — , набрасывать, 
аІ^оіД; роёі. вирецвеіит ае^по^, раз¬ 
лившееся море; 2) бросать черевъ, 
за — ; овин. «гор. в бйет апдепгіо, 
преувеличивать такъ, что не вѣрится, 

нирег-і&сіо, 1. бросать вверхъ. 
вире^ѳоНо, бпів, /. [вирецасіо, 2.] 
преувеличеніе, гипербола. 

варегІЭДІо, бдів, /. [вирегіего] преуве¬ 
личеніе. 

вирегіаіиа, оф. см. нирѳгГѳго. 
вирег-тІНо, тіаі, тіввпт, 8. пускать, 
бросать, сыпать «им лить сверху, аіі* 
Яиі<1 геі аііспі, что на что л. 

вирегпе,сиЙ7. [впрептав] вверху, сверху, 
варегпиѳ, аф. [вирег] 1) верхній, рагв; 

2) вверху «им высоко находящійся, 
лежащій, Тавспіат; Ъ) роёі. вышній, 
Интел. 

еарёго, 1. [варег] А) іпіга*8. выдавать¬ 
ся, «гор. а) имѣть верхъ, одерживать 
верхъ, имѣть перевѣсъ, Ьоііев вире- 
гапі есіиііаіа; тігіпіе повігі тііііев &- 
сііе впрегаЪапі; Ь) находиться въ нз- 
обялін, въ излишествѣ, сіітііІ іе впре- 
гапі; ^^сн1 іИів (у нихъ) вирегаі; с) 
быть въ остаткѣ, оставаться, диісі «и- 
рѳгаі? піЫІ вирегаі; <ііе« вирегаі аіі- 
<щоі Ьогів =* остается нѣсколько ча¬ 
совъ; в тііі м аЪіоІ. (роёі.) вирегаге, 
остаться въ живыхъ: впрегаіпе? 

живъ ли онъ? В) ігапв. 1) пересту¬ 
пать, переходить «им переѣзжать, в. 
типШопез, Аірев; в. йитеп, перепра¬ 
виться черезъ рѣку; роёі. в. аІЦиіі 
авсепви, перейти черезъ что; в. а1Цш<1 
ваііи, перескочить черезъ что; Ь) пре¬ 
вышать, возвышаться надъ —, іиггів 
вирегаі І&віі&Ішп; Рагпаві саситеп 
вирегаі пиЪев; 2) мимо вдги, мимо 
ѣхать, миновать, 8. рготопіогішн, 
ЕиЬоеат; 3) ігор. опереяшвать, пре¬ 
восходить, аіщает сеіегііаіе, сіосігі- 
пД, отпев воеіеге, аіщпет Іп агііѣив; 
Ь) одолѣвать, преодолѣвать —. поко¬ 
рять, побѣждать, Ьозіет; в. Аві&т 
Ьеііо; в. отпіа, отпев йіЯІспІі&іеа. 

•ирег-оЬто, иі, йіит, 8. заваливать, 
покрывать. 

•прег-реп&ео,-2. сверху висѣть 
надъ (чѣмъ). 

•ирег-ропо, виі,. вііат, 8. класть или 
ставать сверху, надъ (чѣмъ); в. аіі- 
диісі сарііі, надѣть что на г. 

•ирегциат, см. варег, I, 2. 
вирег-воапсіо, (всепсіо) 8. перешаги¬ 

вать, переходить. 
варег-аеДео, вМі, вевзшп, 2. 1) си¬ 
дѣть на, надъ —; 2) (чацс) ігор. оста¬ 
влять, отказываться (отъ чего), набѣ¬ 
гать, не хотѣть: в. ргоеііо, ІаЪоге, 
пгаШііиіше тегЪогшп; в. Іодиі, сегіа- 
ге; рѣдко съ дателън. и винит. п. в. 
ри#пае; в. орегат; Ьаес саша еві вп- 
регвейепсіа. 

вирег-аі&впо, 1, выступать изъ бере¬ 
говъ, разливаться. 

вирег-вѣѳгпо, вігіті, вігЗіпт, 8. свер¬ 
ху настилать, накладывать. 

варегвіев, віііів, т. [варег-віо] 1) ісгт. 
«. въ лз. юрпд. присутствующій—сви¬ 
дѣтель: иіг^иѳ вирегвііііЬив ргае- 
вепііЬов; 2) {чаще) оставшійся въ жи¬ 
выхъ послѣ того (чего), пережившій, 
аііауоя «им аііспі; вирегвіііет евве 
аіісиі, пережить кого; «гор. в. діогіае; 
3) роёі. превышающій, выше дру¬ 
гихъ, ипсіа. 

вирѳгвіШо, бпів, /. 1) суевѣріе, в. &пі- 
Іів; варегвііііопе саріав [ітЪаіав] суе¬ 
вѣрный, преданный суевѣрію; 2) ре¬ 
лигіозный страхъ, благоговѣніе, ви¬ 
рег вііііопе НЪегагі; 3) предметъ бла¬ 
гоговѣнія, обрядъ (оообл. иноземный) 
потав вирегві. іпігосіасеге. 

варѳгвШІове, аЗѵ. [вирегвііііовив] суе¬ 
вѣрно. 

нарѳгвіШовав, айѵ. [вирегвііііо] 1) 
суевѣрный; 2) роёі. прорв дательный, 
пророческій, тох. 

вирег-віо,-1. стоять на (чемъ) 
аіісш геі; рѣдко съ ваннт. п. 

нарегвігаідів, см. аарегвіегпо. 
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вирѳг-вігио, хі, сішп, 8. строить свер¬ 
ху, надъ — , надстроивать, а1ідиі<1. 

вирѳг-вот, М, еаве, 1) быть въ остат¬ 
кѣ, оставаться, поп шаііаш іеш- 
рогіа вирегеві; ваіів Ьоіііцт вирег- 
егаі; вирегеві <іісеге; впрегеві, пі і(і 
Гасіаш; отт. вирегевве = пережить, 
жить послѣ: в. раігі, риртае; 2) на¬ 
ходиться въ изобиліи, въ избыткѣ, 
^шЬив (у которыхъ) отпіа вирег- 
егапі; 5) быть лишнимъ, ненужнымъ, 
иі педие аѣвіі циі^иат, пе^ие вирег- 
віЦ 3) роёі. быть въ силахъ сдѣлать 
(что), быть способнымъ къ (чему), в. 
ІаЪогі. 

вирег-иг&ѳо,-2. сверху тѣснить. 
вирёгив, аф. сотр. вирбгіог, вирегі 

виргёшив ши виттов. I. ровгііс. ввер¬ 
ху находящійся, верхній, гее вирегае; 
таге вирегит = т. А(1гіаіісот, орров, 
таге іліегшл = т. Тиасшл; <ііі вире- 
гі ши виЬві. вирегі, небесные богн; 
отт. ворегов иногда я* на землѣ на¬ 
ходящійся, живущій, земиый (въ про* 
тивоп. подземному); вирегіа сопсеввіі 
аЪ огіа, онъ оставилъ землю, свѣтъ; 
пот. тале, еі/ет. д. не встрѣчается. 

II. сотр. вирёгіог, ив: 1) выше на¬ 
ходящійся, болѣе высокій, верхній 
или высшій, в. рагв соіііа; Іосиз в.; 
<іе Іосо вирегіоге «іісеге — стоя на 
возвышеніи или на каѳедрѣ; 2) во 
времени: прежній, прошедшій, прош¬ 
лый, аппив, ѵох, ѵііа, іетрога, сгосіе- 
Іііав; Ь) старшій: отпев аеіаіів вире- 
гіогів; АГгісапиз в., Біолувіиз в.; 3) 
ігор. стоящій выше — высшій по ка¬ 
честву, достоинству или одерживаю¬ 
щій верхъ, имѣющій перевѣсъ: пов- 
ігі ѣеііо вирегіогев евве соерегипі; 
Ьопогів &г&(1и вирегіог; Гогіипѣ, Гата, 
вирегіогев; (Іівсеввіі вирегіог, вышелъ, 
остался побѣдителемъ. 
Ш. вирегі. А. впргёшив, 1) (рѣдко) 

самый высокій, высочайшій; топіев 
воргеті = аиргетае рагіез топіішл; 
ігор. величайшій, тасіеа в.; в. вирріі- 
сіит, смертная казнь; 2) (чаще) по¬ 
слѣдній: виргешат шалит ітропеге 
орегі, въ послѣдній разъ просмо¬ 
трѣть, обработать что, окончить что; 
воргешо воіе (роёі.) при 8&хожденін 
солнца; виргепшв (Ііев, послѣдній 
день — день смерти: оЬіге біет ви- 
ргетит, умереть; в. Ьолог = похоро¬ 
ны; виргеші і^пев (роёі.) костеръ; 
отт. виргешиш и -то, айѵ. въ по¬ 
слѣдній разъ, и виЬві. виргета, 5гит, 
п. = а) послѣднія минуты жи8нн, ко¬ 
нецъ жизнм, сігса в. Кегопів; Ь) по¬ 
слѣдняя воля, завѣщаніе, в. Ап^ивіі; 
с) послѣдняя честь, погребеніе. Б. 

виттов, I) самый верхній, высшій, 
высочайшій, в. Іосоа, воттот сасп- 
теп топіів; часто виттов = ватта 
рагв: ватта игЬв, в. <1отиа = вотта 
рагв игЬів, сіотия; ватта ациа, по¬ 
верхность воды; отт. виЬві. випипит, 
і, п. верхъ: а зшлто, ід воплю; 2) во 
времени: самый крайній, послѣдній, 
іегттов; теліі в. Шее; опт. ватта, 
а&ѵ. въ концѣ (орров. іпіііо); 3) ігор. 
высшій — по качеству, по достоин¬ 
ству, по степени, величайшій, в. ёпх, 
ітрегаіог; в. регіеоішп, величайшая 
опасность; в. раирегіав, крайняя бѣд¬ 
ность: в. Ьопшп, высочайшее благо; 
отпіа вотта Свеете, дѣлать все воз¬ 
можное; вишша гее, главное дѣло 
или сущность дѣла: ватта сопігоѵег- 
віа, главный спорный пунктъ, глав¬ 
ный вопросъ; в. гевроЫіса, все госу¬ 
дарство ши благо всего государства; 
8шшпо геіриЫісае іетрогѳ, въ весь¬ 
ма опасное для государства время; 
ѵіг витшо Іосо лаіиз, — весьма знат¬ 
наго происхожденія. 

вирегтао&пѳив, асЦ. [ворег-тасо] 1) 
лишній, ненужный, Іііегае, огаііо; 
2) = ненѳобходнный, посторонній, 
орав. 

вирѳгѵ&оиив, аф*. излишній, ненуж¬ 
ный; ех вирегѵасоо = айѵ. напрасно. 

вирѳг-ѵагіо, 8І, вот, 8. идти черезъ —, 
переходить; ігор. преодолѣвать. 

вирег-тёЬог, ѵесіив в., 8. йероп. про- 
переѣажать. 

вирвг-тёпіо, ѵёпі, ѵелішл, 4. 1) роёі. 
находить, нахлынуть, шиіа вирегте- 
піі ишЗат; іегга вирегтепіі стога 
е^из (= покрывало); 2) (чаще) прохо¬ 
дить, аііеоі, къ кому, особл. нечаян¬ 
но, неожиданно: тіІіііЬав тошеоіі- 
Ъиз Ъовіів вирегѵеліі; а Сатіііо Оаі- 
Іів вирегуепіот езі, К. сдѣлалъ не¬ 
ожиданное нападеніе на галловъ. 

вирѳгѵѳпілів, ив, т. [ворегѵепіо] при¬ 
ходъ, особл. неожиданный, нечаян¬ 
ный. 

вирѳг-тіѵо, уіхі, ѵісіит, 8. пережи¬ 
вать. 

вирег-ѵоШо, 1, часто летать надъ 
перелетать. 

вирѳг-ѵоіо, I. летать черевъ, по¬ 
верхъ — , перелетать. 

варіпо, 1. [варіоав] оборачивать на¬ 
взничь, сгибать назадъ, оборачивать 
лицомъ вверхъ, отт. (роёі.) воріпагі 
лазит, поднять носъ, закинуть голо¬ 
ву назадъ; в. &1еЪ&в = разгресть, 
взрыхлить землю. 

виріпив, ад}. 1) загнутый назадъ, об¬ 
ращенный лицомъ вверхъ, навзничь 
лежащій, сиЬаі, віегііі виріпив, — 
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дежа на спинѣ; аб соеіат іепбеге 
пишив виріпая (обращенныя ладонью 
вверхъ); 2) == обращенный, направ- 
нежный вверхъ, іасіоа в.; Ь) идущій 
вверхъ, возвышающійся, горный, соі- 
Ш, таііія, ТіЪиг; 3) роИ. назадъ иду¬ 
щій— вспять текущій, сипов воші- 
ниш. 

•ирр&г, йгіа, аф. [ваЪ-раг] почти рав¬ 
ный. 

•иррёгшп, і, п. и -гое, і, т, верхній 
парусъ — топсель. 

гарребіі&ііо, бпів, /. [зирребііо] боль¬ 
шой запасъ, избытокъ. 

•иррѳбііо, 1. 1) Ргапв. давать, доста¬ 
влять, особл. въ достаточномъ коли¬ 
чествѣ, аіісаі ігшпепіит; іегга впр- 
ребііаі сіЬоа; орт. (аЬвоІ) вирребііаге 
аіісиі = помогать кому; 2) іпйгств. 
находиться въ достаточномъ количе¬ 
ствѣ, доставать, быть достаточныхъ, 
в. ад (іп) аіщиід; пе сЬагіа дшдѳт 
впрредііаі; ві ѵііа тіѣі вирредііеі, 
если останусь жнвъ; Ь) в. те аІЦоа, 
изобиловать чѣмъ, имѣть избытокъ 
въ чемъ: ^шѣи• геЬпв впрредііАпшв. 

•иррѳііае, &гаш, /. [вирреіо] пособія, 
помощь; варреііав (на помощь) теніге, 
ргойсівсі. 

ниррёНог, 1. Лероѣ, [вирреіізе] помо¬ 
гать, аіісиі. 

виррёіо, Іѵі (іі), Ниш, 8. [виЪ-реіо] 1) 
быть подъ рукою, быть готовымъ 
(особл. въ достаточн. количествѣ): 
раЬоІі ваіів тарта соріа вирреІеЪаі; 
Ьаес тіЫ вирреШпі; піЬіІ вирреііі 
(нѣтъ ничего) ргаеіег ѵоіиріаіеш; 
сопвіііит еі поп вирреііі, онъ не 
знаетъ что дѣлать, на что рѣшиться; 
2) доставать, быть достаточныиъ, 
впрреіиді тігев; гѳв шіѣі вирреіипі, 
у меня довольно средствъ; еі тііа 
вирреіеі, если буду еще живъ; Ъ) 
удовлетворять, соотвѣтствовать, иі 
вшпрііѣив соріае вирреіапЦ пкіів Пя¬ 
рта поп вирреІеЬа! ЙЬегіаіі. 

впрріоко, — расісш, 8. [виЬ р&прт] 
подбивать. 

вирріапіо, 1. [зиЪ-рІапіа] поставятъ 
(кому) ногу, подшибать подставивъ 
ногу, аіщает; Ьгор. ниспровергать, 
опровергать. 

вирріашіо, вирріаиаіо, ем, вирріо- 
(іо, вирріоеіо. 

вирріѳтѳпішп, і, п. [вирріео] допол¬ 
неніе, пополненіе, особл. объ уком¬ 
плектованіи войскъ: наборъ рекрутъ, 
круты для пополненія войска, всгі- 
ге 8.; рагв впрріетепіі; ^итепіив 

беіесіа іп впрріетепіит сі&авів. 
вирріео, ріёѵі, ріёіит, 2. 1) снова на¬ 
полнять, дополнять, пополнять, ѵеяав 

вапртіпе, ЪіЫіоіЬееат, особл. о вой¬ 
скѣ: комплектовать, пополнять ре¬ 
крутами, в. Іе^іопев; Ь) (рѣдко) при¬ 
бавлять, присоединять, сеіегов; 2) за¬ 
мѣнять, вознаграждать, ѵіртгет бг- 
шііаіе апіті; в. бапша; в. тісет аіі- 
сіцоа, заступить чье мѣсто, 

вирріѳх, ріісш, аЛ). [виЬ-рНсо] собств. 
преклоняющій колѣни: 1) умоляющій, 
смиренно просящій, шівег еі в; в. 
шалав іепбо; впрріісеш ѳввѳ (йегі) 
аіісиі, умолять, умильно просить ко¬ 
го; отт. виЪві. смиренно просящій 
пощады, помощи, защиты, а1іси]ов, у 
кого: впрріех беі; в, ѵввіег, шеив; 2) 
смиренный, ргесев, тегЬа, тоіа. 

варріісйііо, бпів, /. [вирріісо] всена¬ 
родное молебствіе — благодарствен¬ 
ное или моленіе для умилостивленія 
боговъ. 

виррііоііег, аде. [впрріех] смиренно, 
виррііоішп, іі, м. [см. впрріех] 1) мо¬ 
леніе, иногда =* молитва, жертва; 8. 
беогшп; ріасаге беов варріісіів; впр- 
ріісіа діів бесегшшіиг; 2) наказаніе, 
казнь, смертная казнь; ігабегѳ баш- 
паішп &<1 в.; вошеге (сареге, ехіртге) 
8. бе аіщио, аШсегѳ аіщпет вирріісіо, 
казнить кого; вирріісішп баге, быть 
н&казану; 3) истязаніе, мученіе, бѣд¬ 
ствіе, опші вирріісіо сгисіагѳ; ваіів 
вирріісіі Іиііі. 

виррИоо, 1. [см. впрріех] 1) молить, 
умолять, умильно просить, аіісиі, ко¬ 
го; а Саевагі рго аі^ио; 2) молиться, 
біів. 

вирріобо, ові, овит, 8. [виѣ-ріаибо] 
топать, стучать, ребет, ногою, 

виррібвіо, бпів, /. [вирріобо] топаніе, 
стучаніе. 

вирроѳпііеі, піі, — 2. ітрсгв, [виЬ- 
роепііеі] нѣсколько раскаиваться, жа¬ 
лѣть; ше впрроепііеі геі аііступв, жа¬ 
лѣю о чемъ, недоволенъ чѣмъ, 

виррбпо, рбвш, ровііпш, 8. [впЬ-ропо] 
1) подставлять, подкладывать, аіісиі 
геі; в. іртеш Іесіо; роіі. в. аіщиіб Іег- 
гае, зарыть что; в. аіідпет Іитиіо 
(Іеггае) похоронить кого; вирровііив, 
находящійся, лежашій подъ — аіісиі 
геі, чѣмъ; Ьгор, а) покорять, аеіЬега 
іортпіо вио; Ъ) подчинять, менѣе цѣ¬ 
нить, почитать, ѵеіегеш Зашит Ьаііо; 
2) приставлять, сиКгшп; ігор. присо¬ 
единять, прибавлять, Ьиіс ^епегі раг- 
Іев диаіиог вирровиіі; в. ехешріиш; 
3) в. аІЦиет ід Іосит аіісщив или 
аіщиет аіісиі, аі^иіб рго аіщио, по¬ 
ставить кого на чье мѣсто, замѣстить 
кого другимъ, замѣнить что чѣиъ; 
опт, вѣрропеге = подмѣнивать: в. 
Іевіашепіиш. 
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•пррогіо, 1. [виЪ-рогіо] подносить, 
подвозить, подставлять, 

вирровіии, роёі. =з вирровііив, см. 
аирропо. 

вирргеввіо, Спів, /. [вирргіто] утайка, 
вирргѳвзив, рагіср. и. вирргіто; 2) 
аф\ пониженный, тихій, тох. 

вирргіто, ргеваі, ргеавшп, 8. [виЪ- 
ргето] 1) д&вжть внявъ; ожж. в. па- 
тет, пустятъ ко дну, потопятъ к.; 2) 
ігор. удерживать, останавливать или 
прекращать, Ьовіев, сіаввет (остан, 
ходъ Флота), ішреіот Ьовііит; в. ван* 
ниіпет, ігат, аеягііибіпет; в. ііег, 
іи^ат; в. тосет, замолчать; Ь) утаи¬ 
вать, скрывать, іевіатепішп, реси- 
піат, потеп аіісіуив. 

виррйдеі, иіі,— 2. ітрств. [виЬ-ри- 
беі] нѣсколько стыдиться, нѣсколько 
стыдно, ѳит (ему) виррибеі. 

виррйго, 1. [аиЬ-риа] нарывать, гно¬ 
иться. 

виррйіо, 1. [виЬ-риіо] вы-исчислять, 

сосчитывать. 
вирхчц Г адѵ. 1) вверху, сверху, выше, 

в. аЦие іпйга; отша, циае в. випі; въ 
рѣчи = выше: циае в. сііхі; иі (какъ) 
вирга бетопвігатітив; отт. вирга ге- 
реіеге, раскавать о томъ, что было 
раньше, что предшествовало; 2) вы¬ 
ше — болѣе, шЬіІ в.; іат ассигаіе иі 
піЬіІ роввіі вирга, какъ нельзя тща¬ 
тельнѣе; в. циат. болѣе нежели: в. 
циахп сициат сгеаіЬіІѳ еві, такъ что 
никто не повѣритъ; П. ргаер. сит 
осейв. 1) надъ, на, в. іеггат; ігор. 8. 
сариі евве, сидѣть у кого на шеѣ, 
быть кому въ тягость: 6) выше, ва, 
вирга те Аііісив асситЪіі;8.оррібит; 
^аае долв іасеі в. Сііісіат; в. Ропіит 
ровііае сіуііаіев; 2) (о времени) пе¬ 
редъ, до, в. Ьапс тетогіат, до наше¬ 
го временя; 8) (рѣдко) кромѣ, в. ЪеШ 
Ьаііпі теіит; 4) для выраженія пре¬ 
вышенія, превосходства: сверхъ вы¬ 
ше, в. ѵігев, в. тойот; евве в. 1е#ев; 
(роёі.) іге (евве) а. аііциет, превосхо¬ 
дить кого. 

вирпнюапсіо, <11, вит, 8. переступать 
переходить, аіщиіб, черевъ что. 

виргетиѳ, см, аирегиа. 
вира-, см. аиЪа-, 
вига, ае, /. икра ноги; роёі. нижняя 
часть ноги, тіпсіге витав соіЬигпо. 

аигойіиа, і, т. 1) сучокъ, отросточекъ; 
Ь) черенокъ, прививная вѣтка; 2) 
шипъ, мгла, заноза, ехіг&Ьеге 8. 

вигЛавіег, віга, вігит, аф. [виг<іив] 
глуховатый, крѣпковатый на ухо. 

вигоііав, Нія,/, [вигбоя] глухота, 
виг&и^ оф. 1) глухой, Ьото; ргоѵегЬ. 

яигбів аигіЪив саиеге, говорить попу- 

стому; ігор. яигбшп евве іп веппопе 
Огаесогит, не понимать по гречески; 
2) к-ый ие слышитъ, сляшать не хо¬ 
четъ, в. ай ргесев, неумолимый; вшгбі 
іа ѵоіа біі; 8) роёі. неслышный, беа- 
глаоный, нѣмой, Іуга, ^гаііа (благо¬ 
дарность). 

вигдо, аиггехі, ааггвоіош, 3. [км. 
яиггідо, отъ яиЪ-ге&о] 1) іганв, под¬ 
нимать, держать къ верху, тисгоаеш 
(кинжалъ); в. аигея, приподнять — 
навострить уши; 2) (чаі*е) Шгапя. 
поднниаться нставать, бе веііа; объ 
ораторѣ: вставать, выступать: в. а<1 
бісепбшп, ай геяропбепбшп; виг^іі 
ай Ьос Ді&х; 8. бе Іесіиіо (ѳ Іесіо) и 
аЬвЫ. вставать съ постели: в. апіе 1а- 
сет, сат біе; Ь) подниматься, возвы¬ 
шаться, шаге, тодв вог^іі; с) показы¬ 
ваться, начинаться, виг^іі біев, теплое, 
ри^оа, бівсогбіа. 

вигі, вигіа, см. 8утІ* -іа. 
вигрііб, яигриѳгаі (роёі.)=* виітірііе, 

вштіриѳгаі. 
виггесіив, рагіср. %л. виг^о 
виггѳпішп, і, п. городъ въ Кампаніи; 
отт. виггепііпив, аф. и виггепіі- 
пі, бгаш, ж. жители этого г. 

•иггоро, см. виЪгвро. 
ваггіво, роёі, ж ваг$о. 
виггіріо, гіриі, геріиш, 8 (8аЪ-гаріо] 
тайкомъ отнимать, уносить — похи¬ 
щать, красть, аіщиіб аіісиі или аЪ 
аіідио, у кого что; в. ѵааа ех іетріо; 
роёі. в. ве аіісиі, тайкомъ уйти отъ 
кого; в. егішеп осиіів раігів, скрыть 
преступленіе отъ отца; в. біет, про¬ 
вести день безъ пользы, 

виггодо, см. виЪгодо. 
вигвихп, айѵ. 1) вверхъ; в. беогяши, 

вверхъ и внизъ, взадъ н впередъ; 
2) вверху, на верху, пагев в. випі. 

1 вив, сиіѵ. = вигвит; отт. вияцие бе- 
^ие іегге или ЬаЪеге аііциіб (бе аіі- 
^ио) ставить ни вэ что, быть равно¬ 
душнымъ къ —. 

2. вив, виІ8, сшт, свинья, боровъ, ка¬ 
банъ; ргоѵегЬ. вив Міпегѵат (босеі), 
яйцо курицу учитъ. 

8и«ц бгшп, п. городъ въ Персія въ 
области^ Вавіапа, (ае, /.); отт. 8и- 
віапІ, огшп, т. жители этого г. или 
этой области. 

вивоѳрііо, 5пів, /. [вивсіріо] принятіе, 
взятіе на себя. 

вивоеріог, бгів, т. предприниматель, 
визоіріо, сБрі, серіиш, 8. [саріо] 1) 
подхватывать, поддерживать, гиеп- 
іет, ІаЬепіет, падающаго; ігор, в. 
аіщиет, поддерживать, защищать 
кого; 2) поднимать; іегт. і, ривгшп 
(Шіиш, йііат) взять на рукм новорож- 



0ШЮІІО ■ийріоіоаіія 643 

денжаго: признать его свожмъ, взятъ 
на себя его воспитаніе: аітоі аЦае 
іа Іасет ебііі еі вивсеріі ватив; отт. 
вивсіреге = имѣть сын» на дочь 
отъ —: •. ІіЬегов, бііит ех аіідиа; 8) 
бр&ть нв себя, особ а. совершеніе, ис¬ 
полненіе чего, попеченіе о чемъ: 8. 
опав, певойипц гею, Іе&аііопет, саи- 
в&т аііссдив (чье дѣло), вев аііепат 
(долги) атісі; а. оЯісішп (обязанность, 
должность); а. регаопвт (роль) ѵігі 
Ъопі; отт. 8. всеіив, совершитъ пре- 
отупленіе; 8. сиірат, провиниться; 8. 
таспіаш, 8. іигрііибіпет, в&пятн&ть, 
опозорить себя; Ь) навлекать на себя, 
подвергать себя, претерпѣвать: в. іп- 
ѵібіат, навлечь на себя ненависть; а. 
регісиіа, подверг, себя опасностямъ; 
в. роепаш; претерпѣть наказ; 4) при* 
нвиать, аіідпеш іп сіѵіОДет (въ чис¬ 
ло гражданъ); іп$епіі Ьопоге ааасер- 
Іив еяЦ а. ге1і$іопев = религіозные 
обряды; 8. сопаШшп, рѣшиться; а. 
веѵегіиіеш, употребить строг.; 8. обі- 
ит ег#а или іп аіщиет, возненави¬ 
дѣть кого; Ь) принимать — оогла* 
шаться, подтверждать, <шае еі апасі* 
рітив; диоб іп саааа бішсіііітит еаі, 
вивсіріипі; б) предпринимать, начи¬ 
нать, в. ііег, Ъеіішп; ѵібе ^иіб вивсі- 
ріав, диіб вивііпеге роваів. 

вивоііо, 1. }) поднимать; а. аіщпет е 
вопшо, поднять кого отъ сна, разбу¬ 
дить кого; а. ае$го1ат, бальнаго по¬ 
ставить на ноги; а. іевіет, вызвать 
свидѣтеля; роёі. 8. іег#а Іеііпгів, 
взрыть, вскопать вемлю; аига виясі- 
іаі Ііпіеа, раздуваетъ паруса; 2) ігор. 
возбуждать, в. сіатогет, Ъеііит сіті- 
1е, ошит, саебет; роёі. 8. і#оев аорі- 
І08 (ѳхішсіоі), снова раздуть огонь. 

вивіапа, -пі, см. 8ива. 
зиврѳоіо, 1» [аиЪ-аресіо] подозрѣвать, 
аііоиет, ігаибет; аоаресіагі аіісаі, 
кагаться кому подозрительнымъ. 

1. зиарѳоіиа, оф. [вшрісіо, 2] подозри¬ 
тельный, подозрѣваемый сии навлек¬ 
шій на себя подозрѣніе, бе (іп) аіщиа 
ге сии геі аіісфив, въ чемъ; ЬаЬеге 
аіідпет впвресіит геі аіісіуив, подо¬ 
зрѣвать кого въ чемъ; Ь) ненадежный, 
опасный, 1осп8, ітрегіпт. 

2. ниврѳоіин, ив, т. [визрісіо] 1) смо- 
трѣніѳ вверхъ; роёі. іиггів ѵаяіо ви- 
вресіи = чрезвычайно высокая баш¬ 
ня; 2) ігор. удавленіе, уваженіе. 

виврѳпсіішп, іі, п. [виврепбо] вѣша¬ 
ніе, повѣшеніе, виарепбіо ѵііат б- 
піге. 

зив-репйо, бі, ашп, 8. 1) вѣшать, по¬ 
вѣсить, ех (а, бе) аіциа ге и роёі. аіі- 
диа ге, на что; виврѳпвив гевіе, вися¬ 

щій на канатѣ; в. ве, повѣситься; 
роёі. іиврепбіі ѵиШіт тепіепщие ріс- 
іА іаѣеІІА, смотритъ съ жадностью, 
устремляетъ все свое вниманіе на 
картину; (Иогаі) в. а1щшб пало 
(аболсо) и в. аіщиет, вздернуть носъ— 
презирать что, насмѣхаться надъ 
кѣмъ; 6) повѣсить во храмѣ — по¬ 
святить: бопшп бео, агта (Зиігіпо, 
тевіев ѵоіал; 2) поднимать, держать 
въ висячемъ положеніи, держать къ 
верху, в. орав; бао 1і#аа виврепбопі 
соп1і#па1іопет; іиггів виврепбіі іес- 
ішп; в. тигит Лігсиіів (подпирать); в. 
аебібсішп (Ъаіпеоіаа) строить на ово¬ 
дахъ, на аркахъ; опт. роёі. виврепво 
ребе ета$агі, Гегге виврепвов ягабив, 
выступать легкимъ шагомъ, ступать 
осторожно, идти на цыпочкахъ; в. 
іеііигет (Іеггат) виісо, взрыхлить 
землю; 8) ігор. оставлять нерѣшен¬ 
нымъ, в. гею; Ъ) держать въ неиз¬ 
вѣстности, приводить въ недоумѣніе, 
8. вепаішп атЫ&аів гевропвів, в. апі- 
тиш аіісіцив; с) останавливать, пре¬ 
кращать, веппопет, йеішп. 

•аврѳпвав, рагіср. и. виврепбо; 2) аф. 
зависящій, находящійся въ зависи¬ 
мости, ех ге аіідиа, отъ чего: ех Ъопо 
сааи опшіа аиярепаа випі; 6) неизвѣст¬ 
ный, нерѣшенный, сомнительный, 
опшіа егапі виірепва; ярее виврепва; 
геііпдиеге аі^иіб іп 'в перед во, оста¬ 
вить что нерѣшеннымъ; с) нерѣши¬ 
тельный, сомнѣвающійся, колеблю¬ 
щійся, іпіег врет тегшвдие; вивреп- 
•00 ехвресіаііопе; апіпшв в. 

вшріоах, асія, оф. [виірісог] ** виврі- 
сіовив, 2. 

1. визрісіо, ехі, есіит, 8.1) (вив-вресіо) 
глядѣть, смотрѣть вверхъ, смотрѣть 
на —, ігап*. еі іпігам в. соеіит, в. 
іп соеіит; 8. а1Циет; 5) ігор. смо¬ 
трѣть съ удивленіемъ, почитать, ува¬ 
жать, ставить высоко, піѣіі в ; в. аіі- 
Оиет, Ьопогев; виірісіеиба еві б^ига; 
2) рѣдко (виЪ-вресіо) подозрѣвать, ве- 
довѣрять, аіідиет; см. вивресіив, оф. 

2. нинріоіо, бпів,/. [виврісіо, 2] 1) по¬ 
дозрѣніе, виврісіопет тотегѳ или &Г- 
Гегге, іиГегге, іідісеге, іасеге, ргаеЪе- 
ге, возбудить подозрѣніе; ѵепігѳ (ѵо- 
сагі) іп яиврісіолет, навлечь на себя 
подозрѣніе; ЬаЬеге 8иарісіопет = по¬ 
дозрѣвать или быть въ подозрѣніи; 
2) чаяніе, догадка, мысль, ариб еав 
Яепіеа еаі пиііа 8. беогит; аиіп^ѳге 
аііоиіб аиврісіопе, догадываться о. 
чемъ. 

нпвріоіове, аАѵ. [ваврісіовив] подозри¬ 
тельно, съ подозрѣніемъ. 

цивріоідвіш, аф. [виврісіо, 2] 1) подо- 
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зрительный, возбуждающій подозрѣ¬ 
ніе, гее; 2) склонный къ подозрѣнію, 
недовѣрчивый. 

вивріоог, 1. йероп. [ваврісіо, 2] подо- 
. зрѣвать, аіщоіб, аіі^иет; заарісагі, 
таіо сопзіііо аіщиет аЬіге; 2) дога¬ 
дываться, предполагать, думать, аіі- 
дикі; виврісагі, ІіЬгпш еі ріасеге. 

•иврігйііо, бпів, /. [вавріго] вздыха¬ 
ніе, стованіе, оханіе. 

виврігійив, ив, т. = виврігаііо. 
виврігНив, ив, т. [вавріго] вздыханіе, 

оханіе. 
виврігішп, іі, п. [вавріго] вздохъ, 
стонъ, ваврігіа ІгаЬеге, вздыхать, 

•изріго, 1. вздыхать, стонать, охать. 
виврШо, бпів, см. аивріоіо, бпів. 
вивфіе-йѳаиѳ, см. вив. 
виввШо, 4, см. виЬвШо. 
вивІепШпіішп, і, п. [вояіепіо] подпо¬ 
ра, поддержка. 

вивібпі&ио, 5шв, /. [ви&іепіо] откла¬ 
дываніе, отлагательство, 

вивіепіо, 1, [впвііпео] 1) поддержи¬ 
вать, Ггаігет ІаЬепІет шапа; чаще 
ігор. а) поддерживать, сохранять, аіі- 
диеш, таіеіибідеш, орев Тгоуапав; опа 
сопвоіаііо те вивіепіаі; 6) поддержи¬ 
вать, прокармливать, содержать, ріе- 
Ъет Гготепіо; в. вѳ атісогат ІіЬега- 
Іііаіе; в. отпет іатіііат; 2) выдер¬ 
живать, переносить, устоять про¬ 
тивъ —: в. Ьеііат, тоегогет, ітре- 
іат Іеропів, 8. Ъовіев; ае#ге вовіеп- 
Ши г. ів (ііев или (ітрегв.) ео біе аедое 
вивіепіаіит еві; Ь) = у вадержнвать, 
раиііврег а гедо виаіепіаіі; ігор. от¬ 
кладывать, отлагать, в. гет; в. аѳ<1і- 
Йсаііопет ай абѵепіпт аіісіуив. 

вияііпѳо, ішпі, Іепіит, 2. [вивіѳпео] 
1) держать къ верху — поддержи¬ 

вать, держать, носить, в. агта; Гогпіх 
ѳивііпеі ропіет; в. аіщиіб Ьитегів; 
ігор. а) поддерживать — охранять, 
защищать (атісит, гет Котапат) 
илм=кормить: ІіЬегов, пероіев; Ь) 
имѣть обязанность исправлять, ис¬ 
полнить что, или быть обязаннымъ, 
заботиться о чемъ, защищать что: в. 
топав, педоііит, в. Ігев регвопав (ро¬ 
ли); 8. бідоііаіет аінпуия, саоват тоі- 
іогат; 

2) выдерживать, переносить, усто¬ 
ять противъ —, сЫогѳт, согат; в. 
ітреіат, тіт Ьовііат; (аЬвЫ.) ёіаііав 
в. поп ровват; поп вавііпѳге годоп- 
Іет, не быть въ состояніи отказать 
кому въ просьбѣ; отт. вавііпеге съ 
неопредѣл. яакж=быть въ состояніи, 
мочь (аіщаіб Іасеге) оообл. съ отри¬ 
цаніемъ. 

9) удерживать, останавливать, в. 

ѲусЬаеші 

едват іпсііаіат, регіеггііат ехегсі- 
іат, в. а^теп; ігор. ітреіат Ъепето- 
Іепііае; зивііпеге зв (аЬ аіщаа ге) 
у-воздерживаться отъ—: в. ее аЬ от- 
пі аввепва; вавІіпеЬат те, пе всгі- 
Ъегет; Ь) задерживать — замедлять, 
откладывать, 8о]аІіопет; в. гет ш 
посіет; отт. в. ее, промедлить. 

вивШпдо, вивІгісЪів, см. виЪвігіп- 
во. 

вивіиіі* см. Іоііо. 
вивиггаіог, бгів, т. [вивпгго] говоря¬ 
щій тихо, невнятно, шептунъ, 

вивигго, 1. 1) жужжать, шумѣть, ше¬ 
лестеть; 2) шептать, шопотомъ го¬ 
ворить. 

1* вивштов, і, ж. 1) жужжаніе, тихій 
шумъ, шелестъ; 2) шептаніе, то¬ 
потъ. 

2. вивиггив, аф\ шепшущій. 

виШів, е, аф\ [вао] сшитый, состав¬ 
ной. 

виіог, бгів, т. [вао] сапожникъ, баш¬ 
мачникъ; ргоѵегЬ. не впіог апрга сге- 
рісЗапц 8най сверчокъ свой шестокъ, 

виіогіив, оф. [виіог] сапожничій, са¬ 
пожный; отт, виЬві. виіогіив, іі, т. 
сапожникъ. 

виігіпив, аф. [вм, ваіогшив отъ виіог] 
сапожническій, сапожный; отт. виЬві. 
виігіпа, ае, /. (вс, ІаЪегпа) лавка ши 
мастерская сапожника. 

8иігіит, іі, п. городъ въ Этруріи; 
отт, 8иігіпиа, оф. и выЬві. Виігі- 
пі, огшп, т, жители итого г. 

зиіига, ае, /. [вао] шовъ, 
виив, ргопот, ровв. 1) свой, ему при¬ 
надлежащій, собственный, ваа т&пи 
всгірвіі; виот ИЬгит бесііі; овіепбіі, 
^иі<1 раіег ваив іесіваеі (= его отецъ); 
Ьапс сітев ваі (= сограждане) еіесе- 
гипі; усиленно съ ріе и тѳі: свой соб¬ 
ственный, ваоріе іпдопіо, вааріе та- 
пщ отт. виЬві. ваі, свои—его друзья, 
приверженцы или родные, родствен¬ 
ники; в шип, і, п. свое — свое имуще¬ 
ство; 2) ж самому себѣ принадлежа¬ 
щій, свободный, независимый, Ьаес 
тпііег папе ваа евЦ роіеві евве іп бів- 
рпІап(1о виив; 5) приличный, опредѣ¬ 
ленный, надлежащій, ЬаЬеге впит 
пшпегит; вио аппо, впо іетроге; с) 
благопріятный, благопріятствующій, 
благосклонный, пІеЪаІаг рориіо вао; 
вао Іосо радоаге; беов ваов ЬаЪего; 
▼епіав виив. 

ВуЪ&гів, ів и Шв,/. 1) рѣка въ Лука- 
нін; 2) городъ въ Лукан ім, при Та- 
рентскомъ заливѣ; отт. ЗуЬагііаѳ, 
ігшп, т. жители итого г. 

вуоЬ&ѳив, і, т. супругъ Дндоны; отт. 
вуоЬ&еив, аф. 
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вуоорЬ&піа, ае, т. каверзникъ, ия- 
трнганть, обманщикъ. 

Вуѳпѳ, ев, / городъ въ Верхнемъ 
Египтѣ; отт. Вуешіев, ае, т. сіэи- 
скій, уроженецъ города С. 

Вуііа, см. Виііа. 
вуІІАЪа, ае,/. слогъ. 
ауІІаЪОДхп, айѵ. [ауНаЬа] по схогамъ. 
вуііо&івтив, і, т. умозаключеніе, снл- 

догмамъ. 
ауііовівііоив, оф. къ умозаключенію, 

силлогизму относящійся, принадле¬ 
жащій. 

вуіѵ-, СМ, ВІІѴ-. 
ВутаеіЪшгц і, п. и -іЬпв, і, т. рѣка 
на восточн. берегу Сициліи; отт. 
ВутаеІЫив, и -іЪеив, об/ и ЫЬяЬ. 
ВутаѳіЫв, ібіі,/. нимфи этой р. 

вутЬбІа, ае,/. взносъ, складчина. 
вутЪбІит, і, л. и -Іпв, і, т. знакъ, 
марка. 

вутрЬопіа, ае, /. гармоническая, 
стройная мугыка, концертъ. 

вутрЪопібоив, аф. къ музыкѣ отно¬ 
сящійся; раегі или веггі аутрЬошаса, 
рабы - музыканты, составлявшіе до¬ 
машній оркестръ. 

Вутрібз&бев, <іот, /. двѣ скалы въ 
понтѣ Эвксннскомъ, при устьѣ Бос¬ 
фора Ѳракійскаго, которыя, сдвигаясь 
и раздвигаясь, раздавливали прохо¬ 
дившіе между ними корабли, пока, 
наконецъ, по благополучномъ про¬ 
плати между ними корабля Арго, 
стали неподвижны. 

вушрбвІшп, іі, и. пиръ, пирушка — 
заглавіе одного изъ сочиненій Пла¬ 
тона. 

аупё&гиа, і, ж. засѣдатель. 
вупѳрЬѳЪІ, опш, #і. юноши-товари¬ 
щи — названіе комедіи Стація Це¬ 
цилія. 

еупвг&рЬа, ае, /. росписка, долговое 
свидѣтельство. 

Вуппаба, б пип, я. и 8уппаз, Йбіа, /. 
городъ во Фригіи; отт. 8упаа<Іѳп- 
8Іѳ, е, оф. 

ВурЬах, асів, т. царь нумндійскій во 
время второй пунической войны. 

Вугаойзао, йгшп, /. гл. городъ Сици¬ 
лія; отт. а) Вугаоив&пив и Вуга- 
ойяіив, Вугаобаіив (роН.), аф\ си¬ 
ракузскій; Ъ) Вугаоиаапі, бгит, т. 
сиракузяве. 

8угі, бгит. т. жители области Сиріи; 
отт. а) Вугия, аф. сирійскій; 6) 8у- 
гіа, ае, /. область Сирія, иногда = 
Аавугіа; отт. ВутІ&оив, Вугівоив 
(роН.) и Вугіив (роИ.), аф. сирійскій. 

Вуйпх, пре, /. нимфа, превращенная 
въ тростникъ. 

Вугіив, оф. см. Вугі. 
Вугіив, аф\ см. 8угов. 
вугов, і, /. одинъ изъ Кикладскихъ 
острововъ, отт. вугіив, оф*. 

Вугіів, ів, /. отмель, особ*, у сѣверн. 
берега Африки: 8угіів та)ог, при Кн- 
ренавкѣ, и 8угіів тіпог, при Бизаке- 
лѣ; отт. вугііоив, аф. 

Вугив, см. Вуті. 

т 
Т. = Тііия, предънмя. 
іаЪеШц ае,/. [бетю. отъ іаЪиІа] 1) до¬ 
щечка, табличка, особ*, для подава- 
нія голоса при избраніи должност¬ 
ныхъ лнцъ съ именами кандидатовъ; 

н предложеніи закона съ надписью: 
В. (иіі годов = соглаоеяъ) или А. 

(апіЦпо, отвергаю); въ судилищахъ 
съ надписью С. (сопбепшо) или А. 
(аЪаоІѵо) или N. Ь. (поп І^пеѣ, не¬ 
ясно, не знаю на что рѣшиться); 2) 
= ІаЪпІа, а) доска, на х-оЙ писали, 
отт. в письмо, записка, баге іаЪеІ- 
1&8 = баге Іііегая; іаЬеІІае ргоіеггі 
Іоаішта; іаЬеІІае рпЫІсае, докумен¬ 
ты, протоколы государственные; іа¬ 
ЬеІІае ци&езііопів, допросные прото¬ 
колы; Ъ) іаЪеІіа рісіа и (аЬ$<Ц і., кар¬ 

тина: іаЬеІІае сошісае; аіщоіб отаге 
іаЬеІІів. 

ІаЬѳІІ&гіив, оф. 1) (іаЬеІІа, 1.) относя¬ 
щійся къ дощечкамъ, табличкамъ, 
употреблявшимся при подаваніи го¬ 
лоса, отт. = относящійся къ подачѣ 
голосовъ: Іех і.; 2) (ІаЬеІІа, 2.) къ бу¬ 
магамъ, письмамъ относящійся, отт. 
шиЬяі. іаЬеІІагіав, іі, т. письмоносецъ. 

іаЪео, пі, — 2. [іаЪев] 1) таять, распу¬ 
скаться; ігор. тлѣть, пропадать, сог¬ 
рога іаЪепі; 2) капать, течь, быть 
мокрымъ, агіпя іаЪепіез ваіе (отъ 
морской воды); допае іаЪепіез (отъ 
слезъ). , 

іаЪегпа, ае,/. [сродно съ іаЬиІа] 1) до¬ 
микъ (изъ дооокъ), балаганъ, хижина, 
раарегиш іаЬегпае; 2) (чаще) лавка 
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или мастерская, 1. Юпаогів, цирюль- 
ня; 1. ІіЬгагіа; 1. аоігіпа; Ь) трактиръ, 
гостинница, бетегіеге іл ІаЬегпат. 

ІаЪѳтаойІшп, і, п. [іаЬегпа] 1) ша¬ 
теръ, палатка; 1. тіШаге и (аЬ$Ы.) 1, 
походная палатка; 2) іетт. і. мѣсто 
для наблюденія примѣтъ, для гаданія 
по полету птжцъ, сареге 1. 

і&Ьѳгпагіив, іі, т. [ІаЬегпа, 2] лавоч¬ 
никъ. 

іаЪѳв, ія, /. 1) тлѣніе, нетлѣніе, гніе¬ 
ніе, 1. согрогів; ігор. а) истощеніе, 
изнуреніе, аезгіЬніо аіГег! ІаЪеш: Ь) 
порча, испорченность или зло, 1. іогі, 
іепогів сгевсепіів; 2) влага, жидкость 
(распустившагося вещества) і. ѵепе- 
пі; 1. иіѵів. 

іаЬевоо, Ьиі, — 8, [іаЬео] мало-по-ма- 
лу таять, растаявать; ігор. чахнуть, 
пропадать; 1. сіоіоге, изнуриться отъ 
печали, истомиться печалью. 

ІаЫІйІов, сиу. {іетхѣ. отъ ІаЫбпв] из¬ 
нуряющій, истощающій, сокрушаю¬ 
щій. 

ІаЪійив, оф\ [іаЪео) 1) тающій, тлѣю¬ 
щій, ігор. изнемогающій, исчезаю¬ 
щій; 2) асНѵ. снѣдающій, истребляю¬ 
щій, сокрушающій, Іпея, ѵеіояіая, ѵе- 
оепшп. 

іаЬШоив, оф\ [ІаЪев-Гасіо] разлагаю¬ 
щій, снѣдающій, уничтожающій. 

іаЪйІа, ае, /. 1) доска; роіі. воітепіиг 
гіви ІаЬиІае (ж яиЪаеШа, скамейки); 
2) доска, на к-ой писали; отт. ІаЬо- 
1а ж о) таблица законовъ (<1ао<іесіш 
ІаЬиІае); доска, на к-ой исчислены 
вещи, продаваемыя съ публичнаго 
торга (ѵепігѳ а(1 ІаЪоІат = пр. на 
аукціонъ); доска, на которой писали 
имена изгнанниковъ; доска съ ре¬ 
зультатомъ собиранія голосовъ; 1. І)І- 
саеагсЫ, географ, карта Д.; Ь) спи¬ 
сокъ, бумага, документъ, іаЬоіае ри- 
Ыісае, документы, акты, протоколы 
государственные; 1. іевіатепіі, завѣ¬ 
щаніе (подлинникъ или копія); ІаЪи- 
Іае пирііаіев, брачный договоръ; іа- 
Ъоіае чиаевііопів, допросные прото¬ 
колы; с) ІаЬиІае, счетныя книги или 
долговыя книги, ІаЬиІае соо&сеге; 
ресопіа бсЬеіиг іп ІаЬиІія (по счет¬ 
нымъ кн.) іаЬиІае потае, новыя 
долгов, книги (уничтоженіе или по¬ 
ниженіе долговыхъ статей); (2) 1. ріе- 
Іа и (аЪвоІ) іаѣиіа, картина; ргоѵегЬ. 
тапит бе ІаЪоІа = будетъ довольно; 
1. тоііта, картина, писанная по обѣ¬ 
ту; е) я= ІаЬеІІа, дощечка, табличка 
для подаванія голоса (с*. іаЪеІІа, 1) 
соііобев іаЬоІагот. 

ІаЪиІагІив, іі, т. [іаЬиІа, 2] къ ак¬ 
тамъ, документамъ относящійся; 

отт. а) ІаЬоІагіот, іі, п. архивъ; Ь) 
іаЬиІагіов, іі, т. архмварій. 

ІаЪиШіо, баіа, /. [іаЬоІа] настилка 
изъ досокъ, дощаная работа, над¬ 
стройка. 

ІаЬиШшп, і, п. [іаЬпІа] 1) сдѣланный 
изъ досокъ полъ; 2) ярусъ, этажъ, 
Іоггів диаіоог ІаЪиІаІогиіп. 

ІаЬшп, і, п. [ІаЪео] 1) гноевидная ма¬ 
терія, оообл. 8&пекш&яся или испор¬ 
тившаяся кровь, Іеггаш іаЬо таец- 
Іапі; 2) чума, зараза, согрога аЯесІа 
ІаЬо. 

ТаЬогшів, і, т. небольшая цѣпь горъ, 
въ Кампаніи. 

іаоео, иі, ііот, 2. 1) іпЬгапе. молчать; 
іасе, молчи! 1. бе ге аіщиа; Ь) роН. 
быть безмолвнымъ, тихимъ, пох 1а- 
ееі; 2) ігапліі. умалчивать, аіщаіб, о 
чемъ; Іасепба Іоспіив, сказавшій то, 
о чемъ не слѣдуетъ говорить. 

Іасііе, айѵ. [іасііов] молча, тихо; ЬаЪе- 
ге аПдиіб 1., умолчать о чемъ. 

Іаоііо, адл. ж іасііе. 
іаоііогпііав, Іііі,/. [іасііапшв] 1) мол¬ 
чаніе, безмолвіе: 2) молчаливость. 

і&ОІІигшів, адф. [Іасео] 1) молчаливый, 
Ьото; оЬвІІпаІіо Іасііпгпа, упорное 
молчаніе; 2) роН. безшумный, тихій, 
гіра. 

ІасІІив, а#. [іаЬѳо] 1) разоіѵ. о чемъ 
не говорятъ, о чемъ умалчивается, 
Іасіішп аіідоіб Іепеге (геііпдоеге, раіі) 
не говорить о чемъ; іѣгге аі^піб аЬ 
аі^ио Іасііишждѣлать что, не встрѣ¬ 
чая возраженія, объявленія несогла¬ 
сія съ чьеЙ-лнбо стороны: Ьос а те 
Іасііот поп Гегев, я не буду молчать, 
ты не сдѣлаешь этого безъ всякаго 
противорѣчія съ моей стороны; Ь) 
тайный, скрытный, ^пбісіит, о&епзіо; 
Іасііот аЬіге (скрытно, тайно); отт. 
виЪяі. Іасііот, і, п. тайна; 2) (чаще) 
аеііѵ. молчащій, неговорящій, без¬ 
молвный, Іасііпз аЫН; Ьос Іасііов ргае- 
Іегіге ооііо тобо роввот, никакъ не 
могу умолчать объ этомъ; те іасііо, 
когда я молчу; Ь) безмолвный, без¬ 
шумный, тихій, пох, петов; роіі. рег- 
Іасііот ж а4ѵ. безъ шума, тихо; отм». 
еиЬзі. Іасііот, і, п. безмолвіе, тишина. 

ТаоІІлв, і, т. Фамильное имя; С. Сог- 
пеііов Т., извѣстный римскій исто¬ 
рикъ. 

іасііо, бхгів, /. [1ап$о] осязаніе, чув¬ 
ство осязанія. 

Іаоіпв, рагіер. %л. Іапдо. 
іаоіив, ив, т. [іап^о] 1) троганіе, при¬ 

косновеніе; ігор. вліяніе, дѣйствіе, 
Іип&ѳ, воіів, соеіі; 2) осязаніе, чувство 
осязанія. 

Іаеба, *в,/. 1) смолистое сосновое де- 
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ре во; 2) Ф&хехь изъ смолистаго дере* 
в»; і. іа^аііа, свадебный Факелъ, отт. 
іаеба ігор. = свадьба, бракъ, Лебега 
іаебае. 

іаейѳѣ, іаебаіі или іаевшп еяі, — 2. 
ммѣть отвращеніе, скучать: те іае- 
беі Ьфоя геі, это мнѣ надоѣло, на¬ 
скучило, противно; ешп ѵііае іаебеі 
жизнь опостылѣла ему. 

ѣаѳ<ІІГѳг, ёга, ёгпш, аф. [іаеба-Лго] 
носящій, Факелъ, Факелоносный. 
ШѳсІІшп, іі, я. [іаебеі] скука, досада, 

отвращеніе, аіісфаа геі, отъ чего-л.; 
аЯегге (тоѵеге) і., наводить скуку, 
возбуждать отвращеніе. 

Таеп&гав, і, сотт. и -гот, і, л. мысъ 
м городъ въ Лаконіи съ храмомъ 
Нептуна; вблизи была, по преданію, 

. пещера со нходомъ въ подземное 
царство; отт. а) Т&еп&гків, аф\ те- 
нарскій,ро&. лаконскій; беоя Тм Неп¬ 
тунъ; вогог или тагііа Т. = Неіепа; 
Таепагіа рогіа, входъ въ подземное 
царство; таііѳв Таепагіае = подзем¬ 
ное царство; Ь) Таѳлагісіѳв, ае, т. 
тенаряяннъ, роёі. лаконецъ; с) Тав- 
п&гів, Ібів, аф /«»• 9' тенарскій, ла- 
конскій. 

іаѳпіа, ае,/ повязка, лента, особл. по¬ 
вязка на голову. 

іаевшп еві, си. ѣсье<1еѣ. 
іаеі-, см. іеЬи 
іадах, йсі8, аф. [отъ іа^о = *ап&о] 

склонный къ воровству, вороватый. 
Тадов, ёііа и ае, т. божество у этру¬ 

сковъ, по преданію внукъ Юпитера, 
научившій этрусковъ искусству га¬ 
данія. 

Та&ив, і, т. рѣка въ Лузнтанін, нын. 
Т*до. 

іаі&гів, е, аф. [іаіив] къ пятамъ отно¬ 
сящійся, принадлежащій; ішііса і. 
туника, простирающаяся, доходящая 
до пятъ; отт. виЬві. іаіагіа, іиш, а. 
а) подошвы съ крыльями, крылья на 
ногахъ (у Меркурія, Минервы, Пер¬ 
сея); ргоѵегЬ. ѵіаеалта іаіагіа, поду¬ 
маемъ о бѣгствѣ; 6) = Іопіса іаіагіа. 

іаіагіив, оф. [Шив] къ игральнымъ 
костямъ относящійся, Іех; 1и<іаа 
игра въ кости, зернь. 

Таіаввіо, бпів и -авіив, іі, -ввоз, і, т. 
поздравительное привѣтствіе при 
празднованіи свадьбы (Ьіѵ. 4, 9). 

ТаШів, і, т. одинъ изъ арговавтовъ, 
отецъ Адраста н ЭриФИлы; отт. а) 
Таіаібпіия, аф’.; Ь) Т&іаіопіа, ае, 
/. дочь Т. = ЕгірЬуІе; с) Таі&іопі- 
сіев, ае, т. сынъ Т. = Абгааіив. 
Шва» ае, /. прутъ, палочка, особл. а) 

въ яз. воем, іаіѳае, колья; іаіеае Гег- 
геіа ѣвшія іпйхів ід іеггат іпГобіеЪап- 

іиг; Ь) іаіеае іеггеае, желѣзныя по¬ 
лоски, употреблявшіяся у британцевъ 
вмѣсто денегъ. 
Шѳпіит, і, я. 1) талантъ, вѣсъ у гре¬ 
ковъ, около 60 Фунтовъ; 2) извѣстная 
сумма денегъ: і. аііісшп содержалъ 
60 минъ или 6000 драхмъ, около 1360 
рубл.; і. таршш — 80 мжнъ или 8000 
драхмъ, около 1800 рубл. 
ШІо, 6ш8, /. возиездіе. 
Шія, е, аф. такой. 
Шіігит, і, я. щелканіе пальцами, 
щелчокъ. 

іаіра, ае, /. кротъ. 
Шив, і, т. 1) лодыжка, пяточная кость; 

а ѵегіісе ад іаіоі, съ ногъ до головы; 
ргоѵегЬ. гесіо іаіо аіаге (собств. стоять 
твердо на ногахъ) = получить похва¬ 
лу, нравиться; 2) игральная кость — 
продолговатая, съ четырехъ сторонъ 
обозначенная очками. 

іат, сиіѵ. столь, до такой степени, такъ, 
іат ідаоіепіег еі іат біи; іат—ццат, 
столь — сколь, такъ — какъ; цшип — 
Іат въ соединеніи съ зирег2.»чѣмъ — 
тѣнъ: ^иат диівцие реваіте Лсіі, іат 
тахітѳ езі іпіав. 

Татівёші или -аввив, і, / городъ на 
о-вѣ Кипрѣ; отт. Татавёов, аф. 

іат-сіІи, аде. столь долго, до тѣхъ 
поръ. 

іатѳп, соф. однако. 
іатѳп-еіві или іатѳіаі, соф. хотя. 
Татёва, ае, т. (Тас.) = Татеаіа. 
Ташёвів, ія, т. рѣка въ Братанія, нын. 
Темза. 

іатеіві, см. іатѳпѳіві. 
іатдиат» см. Шщиат. 
Тападог, #гі, т. рѣка въ Дуканін (въ 
южн. Италія). 

Тап&вга, ае, /. городъ въ Віотін; отт. 
Тапартаеив, аф. 

Тап&Ів, ів, іи. 1) рѣка въ Схжѳін, нын. 
Донъ; 2) у Курція = ^хагіев. 

Тапвдиіі, іііа, /. супруга царя Тарквн- 
нія Прнска. 

іап&ѳт, аде. наконецъ, напослѣдокъ. 
іапдо, іасіит, 8. 1) трогать, 

дотрогвв&ться, касаться, аіщиет бі- 
&ііо, іеггат ^епа; отт. і. ргоѵілсіат, 
рогіит, вступить войти въ — ; і. сог- 
рив ааий, опрыскать, окропить — ; і. 
аІЦиіа бе ргаеба, а^гит аѣ а^ио, 
взять, отнять — ; Гасіив Іиітіпе или 
бе соеіо, пораженный молніею; 2) 
ігор. касаться, упоминать, Іеѵііег 
ипитдаоб4ае іап^ат; иЬі Агіаіоіеіев 
іаіа іеіініі; 6) трогать, производить 
впечатлѣніе, тревожить, апіхпит аіі- 
сфиа; тіпае (угрозы) Сіобіі тобіее 
те іап^ипі. 

іапдиат, соф, [іат^аат] такъ какъ 
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подобно, будто, $1огіа ѵігіаіет і. 
итЪга ведиііиг. 

Тапіаіів, -Іісіев, см. Тапіаіив. 
ТапШия, і, т. царь Фригійскій, сынъ 
Юпитера и отецъ Пслопса н Еіобы; 
за совершенныя вмъ преступленія 
(за разглашеніе божескихъ тайнъ или 
ва разрубленіе сына Педопся м изго¬ 
товленіе его въ пищу ддя боровъ) 
онъ былъ наказанъ въ подземномъ 
царствѣ тѣмъ, что, вѣчно томимый 
жаждою н гододомъ, онъ лишенъ 
былъ возможности пользоваться пло¬ 
дами, к-ые висѣли надъ нимъ, и во¬ 
дою, въ к-оЙ онъ стоялъ; отт. а) 
ТапіаН&ѳя, ае, т. потомокъ Т; Ъ) 
Тапіаіів, ісіів, /. дочь иди внучка Т.; 
с) ТапШеия и ТапШіоив, аф. 

іапіісіѳт, см. Шхіияіѳт. 
іапШІия, оф*. [Жтгп. отъ іапіиіив] 

столь маленькій. 
іапііврег, айѵ. такъ долго; между 

тѣмъ; іапііврег (іпт (сіопес), между 
тѣмъ какъ, пока, покуда, 

іапіорёге, аЛѵ. [іапіо-ореге] 1) съ та¬ 
кимъ усиліемъ, съ такимъ трудомъ, 
Швсеге; 2) столь, въ такой степени, 
і Ягаіиз. 

іапйііия, аф*. [Жтхп. отъ іапіив] столь 
малый, 1. сапаа; іапіиіит (т*5#і.) столь 
малое, такая малость, 

і&піпш, аЖ. см. іапіив, 8. 
іапіит-тбсіо, аЖ. только, 
і&піия, аф. 1) столь большой, столь ве¬ 
ликій, столь важный, іапіа игЬв, іал- 
іцт тіііит, Іапіа гев; 1. тіг Гиіі, иі —; 
иногда ограничительно: сеіегагиш рго- 
ѵіпсіагпт ѵесіідаИа (доходы съ проч. 
пр.) Іапіа вппі, иі ііл уіх (едва) соп- 
іепіі е88е роввітив; 2) іапіит (пеиіг.) 
столь много, столько: і. ІіЬгогит, і. 
даисііі; 1. Ьовііит іпіга тигов ееі; Іап¬ 
іит роіеві, онъ такъ силенъ; аііегшп 
іапіпт, еще столько; Іапіит аЪеві, 
иі — см. аЬвит; Ъ) іапіі (депіі. ргеЫг) 
такой цѣны, за столько: 1. ешеге, 
тепйеге; за столько (за такую цѣну, 
такъ дорого) купить, продать; 1. аевй- 
таге, іасеге, такъ высоко цѣнить, 
такъ почитать; Іапіі еві (аіщаій илы 
съ неопредѣл накл.) столь важно «мм 
= стоитъ труда, иногда ограничи¬ 
тельно: еяі тіЬі Іапіі І11а<і регісліат 
виЪіге, для меня такъ мало значитъ; 
с) аЫ. іапіо (столькимъ) тѣмъ: 1. те- 
Ііпв; іапіо — диапіо, тѣмъ, — чѣмъ; 
8) іапіит, адѵ. только, потеп 1. ѵігіи- 
іів; поіив тіѣі потіпе Ц іапіпт поп= 
почти, едва не: игЬв і. поп саріа ееі; 
іапіпт дшмі=только что: едва: 1. диод 
ех шгЪе ѵепегат; іапіит поп = 
только что же: 1. ^ио<і поп потіпаі. 

іапіия-Лѳіп, оф. столь же большой, 
столь же великій, регісиіипц іапішп- 
(Іет или і&пішкіет съ родит, п. столь¬ 

ко же, столь же много: і. аигі; іапіі - 
ёет {депіі. ргеііх) ва столько же, по 
той же цѣнѣ, столь же дорого, см. 
іапіив 2, Ь. 

іарѳа, $1І8, т. или іарѳів, іе, п. ко¬ 
веръ. 

Тараня, см. ТЬаряив. 
іагсіѳ, аЖ. [іагсіив] 1) медленно, тихо, 

паѵів&ге, сгевсегѳ; 2) поздно, ігіеппіо 
іагбіив ігіитрЪатіі. 

іаг(1і^га(1ив, аф. [іагде-^габіог] мед¬ 
ленно ИДУЩІЙ. 

і&гсіііав, аіів,/. [іагсіив] 1) медленность, 
ресіит, орегів; 1. тепепі, медленное 
дѣйствіе яда; 2) медлительность, вя¬ 
лость, Ьотіпів, іпдепіі. 

Іагдо, Ь [іагсіив] 1) ігапвгі. замедлять, 
задерживать или мѣшать, 1. ргоіесііо- 
пет, ітреіит, сеіегііаіет; 2) тігаив. 
медлятъ, мѣшкать. 

і&гйия, аф. 1) медленный, непровор¬ 
ный, Іагйав іп всгіЪешіо; іагсіа впЪ- 
ѵесііо; роёі. а) медленно, нескоро 
проходящій, длинный, пох, тепш; Ь) 
дѣлающій медленнымъ, росіа^га, ве- 
пѳсіов; 2) медлительный, мѣшкотный, 
вялый, Ъото, іп^ешит; 8) (рѣдко) = 
осторожный, і. іп вепіедііів. 

Тагепішп, і, н. городъ въ южа Ита¬ 
ліи, нын. Таг ап іо; отт. Тагѳпііпш, 
аф. и ЫЬзі. -Ипі, бгшп, т. жнтелж 
этого г. 

ТагІоЪѳа, ае, или ТагіоЫае, Хпш, /. 
городъ въ Галилеѣ. 

Тагрѳ]ая, родовое имя; 2) аф*. тароей¬ 
скій, топа Т., гора Тарп., съ к-ой 
сбрасывали преступниковъ; она со¬ 
ставляла часть капитолійскаго холма, 
отт. Тагрѳ]оя иногда = капитолій¬ 
скій: раіег Т. = Лирііег; Штіпа Таг- 
реда, молніи Юпитера. 

Т&щиіпіІ, 5гит, т. древвій городъ 
въ Этруріи; отт. а) Тап^иіпіепжіа, 
е, аф. тѣрквигійскій, къ городу Т. 
принадлежащій,!»виМ. Таг^аіпіѳп* 
я ев, іат, т. жители этого г.; Ъ) Таг- 
диіпіив, аф. тарквнніегь, и $нЬ*і. 
Т. Ргівсив и Т. ЗирегЪив, цари рим¬ 
скіе. 

Таггасіпа, ае,/. или -пае, Іпшц/. го¬ 
родъ въ Лаціумѣ, прежде называв¬ 
шійся Апхиг; отт. Таггаоіпепяія, 
е, аф. и $иШ. -пепвее, ішп, т. жите¬ 
ли этого г. 

Таггіоо, бпів, /. городъ въ сѣверо- 
вост. части Испаши, нын. Тагга^ошц 
отт. Таггаоопепвів, е, аф. и втШ. 
-пепвев, іат, жители этого г. 

Тагвия, і, /. гл. городъ Киликіи; ош*. 
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Т&гяѳпвія, е, аф. и -*ев, іит, т. жи¬ 
теля г. Т. 

Т&г&гав, і, т. и Тагі&га, бгиш, л. 
тартаръ, подземное царство; <тт. 
Тагіагѳив, аф. а) къ подэемному 
царству принадлежащій, гех Т. = 
Ріиіо; Ь) страшный, ужасный, пох, 
тох, ІепеЪгае. 

Тагі&геия, см. Тагіагия. 
Тагіевяив, і, /. городъ на южм. борегу 
Испаніи; отт. Т&гіѳвяіия, аф\ 

Тагияаіея, іит, т. народъ въ Г&ллін 
аквитанской. 

Таііая, іі, т. царь сабинскій, впослѣд¬ 
ствіи соправитель Роиула; отт. Та- 
Ііепвѳв, іит, т. таціанцы, составляв¬ 
шіе центурію римск. всадниковъ. 

Тай&ёІ&, огпт, л. = Таувѳйия. 
Тай^ёіѳ = Тау^ѳіе. 
іаигеив, аф. [іаагив] бычачій, воловій; 

іегдиш 1., бычачья кожа. 
Т&тхгі, бгшп, т. скиѳское племя въ 
нын. Крыму; отт. Таигіоив, оф. 
таврскіЙ, СЬегвопевпв Т., Крымъ. 

іаигіГогтів, е, .аф. [іапгив-йппа] 
имѣющій видъ быка, волообразныЙ; 
роёі. і. Апйгіив, богъ рѣки А. съ во¬ 
ловьими рогами (какъ обыкновенно 
изображали рѣчныхъ боговъ). 

Таигі-Іисіі, игры въ Римѣ въ честь 
подземныхъ боговъ. 

ТаигіпІ, бгиш, т. народъ въ сѣв. Ита¬ 
ліи, ихъ гл. городъ Аи^пвіа Тапгіпо- 
гит или Соіопіа Таигіпа, нын. Ту¬ 
ринъ. 

Іаигіпив, аф*. [іаигаѳ] бычачій, воло¬ 
вій, согпиа. 

Таигів, ІЙІ8, /. островъ бливъ берега 
Иллиріи. 

Таигоія, епіів,/. Тавроэнтъ, укрѣпле¬ 
ніе въ южн. Галліи близъ Массилін. 

Таиготёпішп, іі, п. городъ на воет, 
берегу Сициліи; отт. Таиготѳпі- 
Іапив, аф. и виЬві. -І&пі, 5гит, т. 
жители этого г. 

Іаагив, і, т. 1) волъ, быкъ; 2) созвѣз¬ 
діе: Телецъ; 6) орудіе пыткн Фала- 
рида. 

Таигоя, і, т. горы въ М. Аэін; Таигі 
Руіае, узкій проходъ между Каппа- 
докіею и Киликіею. 

Іахіііиѳ» і, т. колодочка, чурбанчикъ. 
Іахо» 1. [отъ Іа^о^іапдо, собств. ощу¬ 
пывать] 1) оцѣнивать, аіщаій; 2) яз¬ 
вить словами, бранить, аіщиет. 

Іахия, і, /. тисъ, тесовое дерево. 
Та^ёіе, ев, /. дочь Атласа, одна изъ 
плеядъ. 

Таувёіоя, і, т. (и -іа, огит, л.) горы 
между Лаконіею и Мессѳніею. 

Теапшп, і, л. 1) Т. Зісіісіпит, городъ 
въ Кампаніи; 2) Т. Ариіит, городъ 

въ Апуліи. Отт. Теапепяѳя, іит, 
т. жители г. Т. 

ТѳЗДе, ів, л. городъ въ Самніумѣ; отт. 
Тѳаіапі, бгиш, я», жители этого г. 

Тѳаіея, ит, т. народъ въ Апуліи. 
Теотѳнва, ае, /. дочь царя Тевѳранта. 
іѳоіе, айѵ. [іесШѳ] скрытно, тайно. 
іеоіог, бгів, т. [Іе$о] штукатурщикъ. 
Іеоіогібіат, і, л. йетіп. отъ іесібгіит, 

см. іеоюгіия. 
іѳоідгіия, аф. [іесіог] штукатурный, 

орив; отт. виЪві. іесіогіиш, іі, л. шту¬ 
катурка. 

іе&а, іеІІГѳг, см. іаей-. 
Тѳоіова^ея, ^шп или -#і, огит, т. на¬ 
родъ въ южн. Галліи. 

Іѳеіит, і, л. [Іе#о] 1) крыша, кровля; 
2) ігор. = доиъ, жилище, пріютъ, 
пристанище, а#ег віпе іесіл; ехіга 
Іесішп; бівсе<Ше іп Іесіа тевіга; роёі. 
<іо1і Іесіі = (іоіі ЬаЬугідіЬі. 

іеоЬів, рагіср. гл. іе^о; 2) крытый, по¬ 
крытый; патів I., судно съ палубою; 
ігор. а) скрытый, тайный, сирігіііав, 
ашог; Ь) скрытый или осторожный, 
Ъото; а<] аііепов Іесіив; с) иносказа¬ 
тельный, аллегорическій, ѵегЪа. 

Тѳ^ѳа, ае, /. городъ въ Аркадіи; опт. 
а) Тѳртаеан, аф. тегейскій, роёі. ар¬ 
кадскій; Те^еаеа тіг^о = Саііівіо: 
виЪві. Тедоаеа, ае, /. = Аіаіапіа; 6) 
Те^ѳаіаѳ, агит, т. жители г. Те- 
геи. 

іе^ев, ёіів, /. [1едо] покрывало, по¬ 
крышка, рогожа. 

ІѲвітѳп, ІПІ8, л. [Іе^о] покрышка, по¬ 
крывало; іе^ітіпа оспіогит, вѣжди; 
і. саріііа, шлемъ. 

іѳ&ітѳпішп или іедотепіит, і, л. 
[ОДо] покрывало, покрышка, покровъ. 

іевтеп, іпів, л. роёі. = Іедетеп. 
Іе&тѳпішп, і, л. — іе^ітепіит. 
Ьеео, іѳхі, Іѳоішп, 8. крыть, покры¬ 
вать, согрпв раіііо; Ъевііае согіів іес- 
іае; ігор. а) скрывать, прятать, утаи¬ 
вать, вііѵае іе^ппі йі^іепіев; 1. сирі- 
бііаіет виат; Ь) прикрывать, охра¬ 
нять, защищать, рогіпт^е^евураігіат 
агтів. См. іесіиа 

іѳртіа, ае, /. [іе&о] 1) черепица; 2) 
плита. 

іе&атѳп и Іерттепіат = іеуітеп и 
Іедітепіат. 

Тѳіая, см. Тѳоя. 
Іеіа, ае,/. 1) ткань; іеіат іехеге, ехег- 

сеге, ткать; 2) роёі. = основа ткани, 
нить, регсиггегѳ іеіав; Ь) навой; с) 
станокъ ткацкій. 

Тѳі&шо, (или -топ), бпів, т. сынъ 
Эака, братъ Лелея, отецъ Аякса и 
Тевкра, участвовавшій въ походѣ 
аргонавтонъ; отт. а) Тѳі&топіё- 
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(іѳ^ ае, т. сынъ Т.; Ь) ТѳІатопІив, 
аф. Теламоновъ и виЬві. = А^ах. 

ТеІоЪшев, пит, ж. поколсвіе жре- 
цонъ чародѣевъ на о вѣ Критѣ, впо¬ 
слѣдствіи переселивш. на о-въ Ро¬ 
досъ. 

ТѳІѳЪоаѳ, Кпш, ж. разбойническій на¬ 
родъ въ Акарн&ніи, основавшій ко¬ 
лонію на о-вѣ Каореяхъ (Саргеае). 

Тѳіедопив, і, ж. сынъ Улнсса ■ Цир¬ 
цеи, умертвившій своего отца; его 
считали основателемъ города Тускула 
въ Л&ціумѣ. Отт. виЪві. аррёіі. іеіе- 
ропі = эротическія стихотворенія 
Овидія, потому что она были гибель¬ 
ны ихъ автору. 

ТеІет&оЪив, і, ж. сынъ Улисса м Пе¬ 
нелопы. 

ТѳІѳрЬив, і, ж. 1) сынъ Геркулеса, 
царь мнзійскіЙ, раненый подъ Тро¬ 
ею дротикомъ Ахиллеса и впослѣд¬ 
ствіи, согласно предсказанію оракула, 
исцѣленный ржавчиною того же дро¬ 
тика; 2) современникъ и другъ Го¬ 
рація. 

Тѳ1ѳ1Ьй8&, ае, /. жрица Изнды, мать 
Ифвды, превращенной Изидою, по 
просьбѣ катерн, въ юношу. 

іеіізег, ёга, ёгшп, оф. [іе1ит-$его] 
носящій оружіе. 

Тѳііѳп&е, &гит,/. городъ въ Лаціумѣ. 
ІѲІГШЦ ЙГІ8, /. земля. 
Тѳішеввив или Тѳітіввив, і, /. го¬ 
родъ въ Ливіи, на границѣ Карія; 
отт. Теітѳввіоив, аф. и виЬві. 
Тѳітѳѳѳѳв, іит, ж. летели этого г. 

іеіит, і, п. 1) оружіе (вообще наступа¬ 
тельное; агта, оборонительное) особл. 
стрѣла іии дротикъ, копье, нѳчъ: 
агта аЦие іеіа тііііагіа; іеіа сощі- 
сеге или тіііеге; геіісіит іп тиіпеге 
іеіит; роіі. іеіа «Го?І8, молнія; 2) ігор. 
орудіе, средство, іеіит а<1 гея ^егеп- 
баа; іаіо іеіо (= іпіегсеваіопе) іиіа- 
Ьітиг рІеЪет. 

Тѳтѳпііев, ае, ж. прозвище Аполлона 
(по мѣсту Теше&ов, близъ Сиракузъ). 

іѳшѳгагіав, Ъф. [іешеге] необдунан- 
вый, неразсудительный, безразсуд¬ 
ный, безразсудно смѣлый, іасіош, 
Ьото, сопвііішп. 

іѳтёгѳ, адю. 1) необдуманно, безъ пла¬ 
на, на авось, на удачу, ботив, яаае 
іешеге еі ппііо сопвіііо абтіпівігаіиг; 
і. ѳтіііеге іеіит; 2) безъ основанія, 
безъ прнчяны, поп іешеге сгебеге бе- 
Ьетиа; поп і. еаі, это не случайно; 
поп і. сопбппо или всгіЬо; 9) съ отриц. 
вираж. поп, ппііив, піЬіі = не легко, 
едва ли: ппііпа біев іешеге іпіегсеваіі. 

іетегІіав, йіів, /. [іешеге] 1) случай¬ 
ность, нечаянность: гее, іп ^шЬп8 

пиііа і. веб огбо аррагеі; 2) (чаще) 
необдуманность, безразсудность; Ь) 
безразсудная смѣлость, отважность, 

іетёго, 1. нарушать, оскорблять, 
осквернять, Йбеш, аасга. 

Тѳтёаа, ае, /. городъ въ Южн. Италіи, 
въ области бруттіевъ; отт. Теше- 
ааѳиѳ и -йаи§, аф. 

іѳтѳіит, і, п. хмѣльное, особл. вмно 
или медъ. 

Тѳтпііаѳ, см. Тѳтпов. 
іѳтпо,-8. роёі. = сопіепшо, пре¬ 

зираю, пренебрегаю. 
Тѳтпов, і, /. городъ въ Эолндѣ; отт. 
Тетпіі&ѳ, ігит, и Тѳтпіі, бгшп, 
т. жители этого г. 

іето, бпів, т. дышло; Ргор. (роёі.) по¬ 
возка, экипажъ, иногда плугъ. 

Тѳтрѳ (пот. и асе. ріиг. пвніг. дгаес., 
друѵія формы не встрѣчаются), доли¬ 
на въ Ѳессаліи между горами Олим¬ 
помъ, Оссою н Пеліономъ, извѣстная 
пріятностію мѣстоположенія; ігор. 
прелестная долина: Т. НеНсопіа. 

іетрѳгатѳпіит, і, п. [іетрего] 1) 
надлежащая смѣсь, соразмѣрность, 
умѣренность; і. соеіі, умѣренность 
климата; 2) надлежащее средство, со¬ 
отвѣтствующій способъ, средина ме¬ 
жду крайностями, іпѵепіит еві і. 

іѳтрёгапѳ, рагіер. гл. іетрѳге; 2) аф. 
воздержный, умѣренный, аіісіціів геі, 
въ чемъ-л. 

іѳтрѳгапіѳг, адп. [іетрегапв] воз¬ 
держно, умѣренно. 

іѳтрѳгапііа, ае, /. [іетрегапв] воз¬ 
держность, умѣренность, 

іетрѳг&іѳ, обе. воздержно, умѣренно, 
іетрѳгаііо, бпів, /. [іетрего] 1) над¬ 

лежащее смѣшеніе, соразмѣрность 
составныхъ частей, надлежащее свой¬ 
ство, аѳгів СогіпіЬіі, саіогів; і. соеіі, 
умѣренность климата; 2) устройство, 
исключающее крайности, организація 
цѣлесообразная, іигів, сіѵііаіів, геіри- 
Ыісав; 8) (рѣдко) увѣреніе; і. тіііі, 
исправленіе порока. 

іетрѳгаіог, бгів, в», [іетрего] устрой- 
вающіІ надлежащимъ образомъ, съ 
соблюденіемъ надлежащей мѣры, со- 
размѣритель. 

іѳтрѳгаійга, ае, /. (рѣдко) =» іетре- 
гаііо, 1. 

іѳтрѳгаіия, рагіер. гл. іетрего; 2) аф. 
наблюдающій надлежащую мѣру, 
умѣренный, степенный, разсудитель¬ 
ный, благоразумный, Ьото, огаііо, 
вепив бісепбі 

іѳтрѳгі, -іив, см. іетрав, 1. а. 
іѳтрёгіѳв, Зі, /. [іетрего] надлежа¬ 
щее смѣшеніе, умѣренное состояніе; 
і. соеіі, умѣренность климата. 



іетрого іепах ббі 

іетрбго, 1. 1) Ргапяіі. надлежащихъ 
образомъ, наблюдая надлежащую хѣ¬ 
ру смѣшивать, приготовлять, соста¬ 
влять, і. тепеппт, асиіа сот згаѵіЪиа; 
і. тіішт (в. съ водою); і. гет вітріі* 
сет ех дішітіІіЬив; роІІ. і. ациат 
і^оіЬив (грѣть); і. а^гит асаіеЪгіа 
(орошать); Ъ) умѣрять, смягчать, са- 
Іогев аоіів; ігор. X. асегЬііаіет тогіш; 
роіі. і. таге, успокоить —; с) приво¬ 
дить въ порядокъ, устроивать, управ¬ 
лять, геа Ьотіпшв, гетриЫісат 1е- 
ріЬпа; <$)ро&. і. сііЪагат, играть на 
ц; і пшват, сочинять; 

2) іпігапе быть умѣреннымъ, воз¬ 
держнымъ, іп ге аіцпа; Ъ) I. аііспі 
геі, умѣрять, удерживать: і. ігае; і. 
1іп#иае, быть воздержныхъ на языкъ; 
і. Іаеііііае, умѣрять свою радость; і. 
зіЪі или апішо, владѣть собою, у-воз¬ 
держиваться; с) X. аІЦаа ге ши аЬ 
аіщпа ге, удерживаться отъ —: I. а 
Іасгітіа, 1. гіаи; ітрегв. ѵіх іетрега- 
іит еві, циіл — едва удержались, 
чтобы не—; ф і. аііспі, щадить кого: 
I. ЬоаііЬпв, аосііз. 

іѳтревіая, йііа, / 1) (рѣдко) время, 
періодъ, еа іетревіаіе, въ то время; 
тпіііа ІетревіаііЬив (въ продолженіе 
долгаго времени) Ъаид аасе ^ш8^^ат 
Котае ѵігіиіе тарша іиІі; 2) погода, 
сіага і., ігі$іда 1; весопдѣ іетревіаіе 
рогіот іепиіі (пользуясь благопріят¬ 
ною погодою, попутнымъ вѣтромъ); 
9) (чаще) непогода, дурная погода, 
буря, іапіа і. соогіа еві, пі еіс.; тіа 
іетревідііа; іетревіаіет еѵііаге; ігор. 
а) бѣдствіе, несчастіе, злополучіе, ри- 
Ыіса і.; соттппіа Вісиіогит і.; Ь) бу¬ 
ря, сила, X. іптідіае, япегеіагпт; і. іе- 
Іогшп (множество). 

іетреаііѵе, адю. [іетревііѵиа] свое¬ 
временно, во время, кстати. 

іетрѳиіітііаа, іііа, /. [іетреаііѵпа] 
своевременность, надлежащее время. 

іетревііѵив, оф. 1) своевременный, 
сообразный со временемъ, во время 
бывающій, случающійся, отт. часто 
= приличный или удобный, благо¬ 
пріятный, огаііо, Ьога, теп1ла, Іпді; 
таге іетревііѵит ад паті^апдот; 
роН. іетревііѵо, оде. во время; 2) 
(рѣдко) благовременный, ранній; соп- 
тітіпш іетреаіітшп, пиръ, начинаю¬ 
щійся раньше обыкновеннаго; 8) саѣ- 
лый, зрѣлый, Ггисіаз; рпеііа іетревіі- 
та тіго (тѣхъ лѣтъ, нъ к-ыя выхо¬ 
дятъ замужъ); роіі. Іетревііѵив соеіо 
Ьегов (достойный быть принятымъ 
въ число боговъ). 

іетрішп, і, п. 1) извѣстное мѣсто, 
особл. возвышенное, или опредѣлен¬ 

ное пространство, обезрѣваемое гла¬ 
зомъ, для авгурскихъ наблюденій, 
Раіаіішп Котика, Кетоа Аѵепішпт 
ад іпап&игапдит іетріа саріипі; 2) 
мѣсто освященное посредствомъ ав- 
гуріЙ (с*, апарісіпт, ап^игіпт), свя¬ 
щенное мѣсто: объ убѣжищѣ (азуіпш), 
о сенатѣ (сигіа, іетріит риЫісі соп- 
аіііі), о каѳедрѣ на площади (іетріо а 
со11е$а осспраіо), особл. мѣсто, посвя¬ 
щенное божеству, храмъ, і. «Гоѵів, 
Негсиіів, Липопіа; 3) роіі. вообще про¬ 
странство (открытое, огромное): іеш- 
ріа типді, іетріа соеіеаііа; іетріа 
Керіипіа = море; АсЬегиаіа іетріа 
Огсі = подземное царство. 

іешрогаіів, е, оф. [іетриа] времен¬ 
ный. 

іетрогагіив, оф\ [Іетриа] сообразный 
съ временемъ, приличный обстоятель¬ 
ствамъ, ІіЬегаІіІаа. 

Тетрва, Тѳтрвааив=Тѳтѳва, Те- 
тѳвапив. 

іетрі-, см. іепі-. 
1. іетриа, бгів, п. 1) время, Ьос іет- 
роге, въ это время; отпі іешроге, во 
всякое время; і. ахші, діеі; ад іетриа 
или іп іегарив, на время; часто = а) 
удобное время, пора или случай, іет- 
рпв еаі аЬеипді или аЬіге; атіііеге 
іетрив геі $егепдае; ад і. или (вио) 
іешроге, іетрогі и іетрбгі (сотр. іет- 
регіиа) оде. = во время, сотраг. іет- 
рёгіиа, раньше; Ь) обстоятельства 
времени, обстоятельства, іетрогі се- 
деге, вегѵіге, примѣняться, принора¬ 
вливаться къ обстоятельствамъ; іп 
іаіі іешроге, при такихъ обстоятель¬ 
ствахъ; ад і., ех іешроге и рго іет- 
роге, сообразно съ обстоятельствами; 
с) дурвыя обстоятельства, трудное 
время, бѣдственное положеніе, бѣд¬ 
ствіе, іетрога геіриЫісае, атісогпт; 
і. тепт и іетрога теа говоритъ Ци¬ 
церонъ о времени своего изгнанія; 
2) мѣра времени, количество, іго- 
сЬаеиз іетрогіЪия еі іпіегѵаіііа еаі 
раг ]атЪо. 

2. іетриа, бгів, я. високъ, иігппщпе 
іетрив; обыкн. ріиг. 

Тетруга, огит, м. городъ во Ѳракіи. 
Тѳтва, -аппа = Тѳтѳеа, -аппа. 
іѳтиіепіив, оф. [іетеіит] пьяный. 
іѳпаоііав, йііа, /. [іепах] 1) способность 
крѣпко держать, цѣпкость; 2) ігор. 
скупость, скряжничество. 

іѳпаоііег, Ыѵ. (іепах] 1) крѣпко, силь¬ 
но, ргетеге; 2) настойчиво, упорно, 
пг&еге. 

іепах, йсів, оф. [іепео] 1) способный 
крѣпко держать, удерживающій, 
крѣпко держащій, тіпспіпт, деля ап- 
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согае; Ь) цѣпкій или вяакій, клейкій, 
Ьесіега, сега; с) твердо стоящій, твер¬ 
дый, паѵіа ропсіегѳ іепасіог; раяапа і.; 
2) ітор. твердый, стойкій, тетогіа I, 
хорошая память; іепах ргоровііі, 
твердо пребывающій въ своемъ на¬ 
мѣреніи; іепах ^ивііііае, веуклоняю- 
щійся отъ —; Ь) упорный, уарямый, 
тогЬав, е^иав; с) тугой — скупой, ра- 
іег; рагсив еі і. 

Тѳпоіегі, огшп, т. германскій народъ 
на берегахъ Рейна. 

іеікііойіа, ае,/. [іепсіо] сидокъ, петдя, 
ігор. софизмъ, софистическое толко¬ 
ваніе. 

іѳшіо, іеіѳгкіі, іепвит или Іеігішп, 
3. I ігапвіі. 1) натягивать, агент, 
лукъ, сЬогсіат, струну; Ь) растяги¬ 
вать, пНга 1е$ет іепдеге ориа; 1. ѵеіа, 
распустить, поднять паруса; I. геііа, 
р1а&аз, разставить сѣти; отт. і. іпві- 
ёіаа (боіпт) аііепі, строить кому коз¬ 
ни; і. Іепіогіит, іаЪегпасиІит, раски¬ 
нуть, разбить палатку, отт. іеп<Іеге 
(аЬвоІ) въ яд. военн.=стоять лагеремъ: 
і. ваѣ ѵаііо, Ьи^йппі; с) протягивать, 
простирать, і. таппа а<і аііцпет или 
аііепі; і. таппа а(1 соеіпт; отт. і. аіі- 
^иі(1 аіісиі, подать кому что: I. аііепі 
орет, типега; і. риегит раігі; 2) на¬ 
правлять, сигапт, ііег (путь) іп Ні- 
врапіат; I. осиіов іеіатдие рагііег; і. 
аадіиав. 

II. тігапв. 1) направляться, спѣ¬ 
шить, идти или ѣхать, бѣжать, і. іп 
саэіга, а<і аІЦоет; і. Уеппаіат, і. Ве- 
пеѵепіпт; ігор. іп (Итегвпт аепіепііае 
іепсІеЪапІ, мнѣнія расходились; і. а<1 
аіщпет, клониться на чью сторону, 
взять чью сторону; Ь) простираться, 
доходить, Тапгпа топе а<1 оссаапт 
іешіепа; тіа іепйіі виЬ тоепіа; 2) 
стремиться, стараться, искать, домо¬ 
гаться, 1. ай аіідиісі аіасгі апіто; еіГес- 
іів, іп ^иае іеіепйіі; іеіепйіі, иі Нсе- 
геі; роёі. сит. іп/іпіі. іепйо гитреге; 
Ьаий вапе іеіепйегипі, они не пока¬ 
зали большаго рвенія; отт. іепйеге 
айѵегвпв, сопіга — противодѣйство¬ 
вать, сопротивляться: і. ватта ті 
(сегіатіпе) сражаться —. 

іѳпёЪгаѳ, йгиш, /. 1) тьма, темнота, 
мракъ, іепеЬгіа или рег ІепеЬгав, въ 
темнотѣ, часто = ночью (орров. Іпсе, 
днемъ); ргітіа іепеЬгіа = іпіііо посііа; 
Ь) о темномъ, мрачномъ мѣстѣ: сіапві 
іп іепеЬгіа, — въ темницѣ; і. біу^іаѳ, 
іпіегпае, — подземнаго царства; с) 
роН. = слѣпота, безпамятство, обмо¬ 
рокъ, іепеЬгае (аііепі) оЬогіппіпг, тем¬ 
нѣетъ въ глазахъ; 2) ігор. неизвѣст¬ 
ность, невнятность, низкое состояніе, 

аі^пет е іепеЬгіа іп Іисет еѵосаге, 
доставить кому извѣстность, просла¬ 
вить кого; Ь) неясность, непонятность, 
Ьаес шіѣі іепеЬгае аппі, это для меня 
непонятно; оіГопйеге (оЪйпсеге) іепе- 
Ьгаз геі аіісиі, затемнить —; с) бѣд¬ 
ственное состояніе, смуты, і. геірп- 
Ыісае; і апрегіогіа аппі 

ІепѳЪгіоовив, аф. [іепеЬгае] мрачный, 
тенаыЙ; ігор. а) неизвѣстный; Ъ) не¬ 
ясный; с) помраченный, омраченный, 
аепапа. 

іепѳЪгІоив, аф. [іепеЬгае] роёі. темный. 
ІѳпѳЪговив, аф. [іепеЬгае] исполнен¬ 
ный мрака, мрачный, темный. 

Тѳпёйов и -<іия, і, /. островъ Эгейска¬ 
го моря, близъ Трон; отт. Тѳпёсіііш, 
аф. и виЬзі. ТѳпѳсІіі, бгит, ж. жи¬ 
тели о-ва Т. 

Іѳпѳіійіив, аф. [<*стія. отъ ІепеІІая] 
самый нѣжный. 

Іепѳііив, аф. [йетѵн. отъ іепег] нѣж¬ 
ненькій. 

іѳпѳо, іепиі, іѳпіат, 2.1. іганзгі. 1) 
держать, аІідшй йехігй (правою ру¬ 
кою); і. аіідаій іп тапп; і. ае <1оті, іп 
сааігіа, оставаться —; і. сагвит, ііег 
аІЦио, направить —; ігор. а) і. саа- 
ват, выиграть дѣло, тяжбу; і. ргошіа- 
аа, исполнить обѣщанія; і. тосіпт, 
соблюдать мѣру; і. аі^иій шетогіД, 
помнить что; і. апіто и аЬ$Ы. іепеге, 
понимать или знать: I вепаот аііси- 
;ив; і. ^пі<1 теііі Саеааг; Ъ) связывать, 
обязывать, Іе^еа еиш поп іепепі; пі 
4по(1 рІеЬа уиввіазеі, рорпіпт іепѳгеі; 
іепегі Іе^іЬиа, іиге]игапйо; іепегі рго- 
тівво, быть обязаннымъ исполнить 
обѣщаніе; с) плѣнять, особл. рашг. 
осиіі рісіигА іепепіпг, іепегі Іийіз; аи- 
геа іепепіпг сапііЬпа; 2) у-задержн- 
вать, аіщиет Котае; пе (Ііиііпа тоа 
іепеат;ѵепіо іепегі; веріітит іат (Нет 
іепеіпг Согсугае (на о-вѣ К); Ь) у-воз- 
держнвать, і. ае аЬ ассиаашіо; і. іга- 
сипйіат, гіапт, Іасгітаа, удерживать¬ 
ся отъ — ; 3) = имѣть, владѣть, 1. 
ргоѵіпсіат, еа Іоса, гетрпЫісат; і. 
аі^пій Ьегейііаіе; дпі Іепепі, к-ые 
управляютъ; въ яз. военн. начальство¬ 
вать, командовать: і. ехегсііпт ре<1е- 
аігет, аііегпт сопш; Ъ) занимать, 
ргішит іоспт аесііит, ге^іопет, особл. 
въ яз. военн. і. Іоспт ргаеаійііа, і. ор- 
рі(іит, топіет; с) занимать = нахо¬ 
диться: і. Іо сит, рогіит, іпапіат, 1і- 
іив, см. 4; 4) достигать, до-приходить, 
і. іеггаш, ге^іопет, рогіит, см. 3, с.; 
ігор. а) настаивать, достигать, іеппіі, 
пе сопвпіеа сгеагепіпг; Ъ) настаивать, 
утверждать, і. тоіиріаіет еаае вит- 
тит Ьопит; і аіідиіѣ 



іепег 

II. іпігапз. 1) держать, направлять 
путь = идти, ѣхать или плыть куда: 
I. &<і адошп Ьаигепіет; іпіег иігшп- 
цие іепе; роИ. X. Неарегіат, Аиаопіат; 
2) держаться, оставаться, стоять, аіа- 
ііо раисогпт агтаЮгпт іЬі іепеі; 3) 
держаться, продолжаться, не прекра¬ 
щаться, сопвиеіисіо, іата іепеЦ ітЬег 
рег Іоіат посіет Іепиіі. 

іепег, ёга, $гпт, оф. 1) нѣжный, мяг¬ 
кій, ріапіа, ЬегЪа; 2) ігор. нѣжный, 
молодой, аеіав 1.; а Івпегіа ид^оісиііа 
«ми аЬ$Ы. а Іепегіа, съ малолѣтства, 
съ ранняго дѣтства; Ъ) мягкій, чув¬ 
ствительный, апітоа. 

іепёгѳ, айѵ. [іепег] нѣжно, 
іепѳгіі&в, іііа,/. [іепег] нѣжность, 
іепегіішіо, іпіа, /. = іепегііая. 
Іепог, 5гія, т. [Іепео] 1) непрерывное 
движеніе, Ъааіае; 2) ігор. продолже¬ 
ніе, теченіе, ходъ или рядъ, I. тііае, 
радоае, гегаш; и по іепоге, не остана¬ 
вливаясь, безпрерывно; Ь) образъ 
(дѣйствія), Ыс с, Ьаес сопсопііа; <1по 
сопваіаіав еодет іепоге довіі. 

Тѳпов или -а», і, /. одинъ изъ Киклад¬ 
скихъ острововъ; отт. Тепіі, бгпш, 
т. жители этого о ва. 

іепаѳ или іЬѳпаа, ае, /. колесница, на 
к-ой возили въ циркъ изображенія 
боговъ во время цирцейскихъ игръ 
(1п<ІІ8 СігсепаіЪоа). 

іепіаЪшкіив, аф. [іепіо] ощупываю¬ 
щій, пробующій; извѣдывающій, 

іепіатѳп, іпів, п. [іепіо] попытка, 
проба. 

іепіатѳпіош, і, я. [Іепіо] проба, ис¬ 
пытаніе. 

іѳпіаііо, бпів, /. [Іепіс] 1) испытаніе, 
проба; 2) приаадокъ, поѵае Іеціаііо- 
пев (тогЫ). 

іепіаіог, 5гіа, т. [Іепіо] нспытыва- 
тель, искуситель. 

ІепііЗО, іпіа,/. похотливость, 
іопіо, 1. 1) щупать, трогать, касаться, 

аіщпісі шапа, (іі^ііів; I. ацпаш ресіе; 
2) ігор. пытать, пробовать, испыты¬ 
вать, I. Ъеііі Гогіопат, ѵігев аіісфпв, 
раііепііат іпітісі; I. врет расіз (мож¬ 
но ли надѣяться на заключеніе мира); 
рѣдко сит «я/д. или пі: пытаться, і. 
регапаЛеге аііспі; Ь) I. аіщпет, ста¬ 
раться узнать чье мнѣніе или пы¬ 
таться побудить, склонить, подстре¬ 
кать кого, ад аіідоісі, къ чему; I. аіі- 
^ает ресапіѣ, пытаться подкупить 
кого; I. апішов вегтопш теіа; с) = 
нападать, пытаться овіадѣть, завое¬ 
вать, 1 пгЬет, тоепіа орріді, тиді- 
Ііопее; отт. о болѣзни: схватывать, 
постигать, Іедіагі шогЬо, занемогать, 
заболѣвать. 
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іепіогібішп, і, я. [детіп. отъ іепіо- 
гіпт] небольшая палатка, 

іепіогіпт, іі, я. [Іепіо] палатка, 
іепіпв, рсигіср. гл. іепео и 1еп<1о. 
іѳпоіойіиз, оф. [сіетія. отъ Іеппів] то¬ 
ненькій, жиденькій; ігор. ничтожный, 
бѣдный, жалкій, аррагаіаа. 

іеппіа, е, оф. 1) тонкій, хяетЪгада (ко¬ 
жица, плева), аспв; Ъ) негустой, рѣд¬ 
кій, абг, саріііі; с) неглубокій, мелкій, 
8ПІСП8 (борозда), адоа; ф = узкій, 
ігоп8, Іііпв; 2) ігор. незначительный, 
ничтожный, скудный, оррі<1ат, ргае- 
<1а, Іптеп, тісіаа; 5) слабый, таіеіпсіо 
(здоровье), ѵох; с) тонкій, тщатель¬ 
ный, (ІІ8ІШСІІ0, сппц ф простой, до- 
ппв дісепді, веппо; с) о происхожденіи, 
званіи: низкій, Іепоі Іосо огіиз; Іе- 
поіогев (ас. Ъотіпев). 

ІОПОІІ&З, ЙІІ8, /. [Іеппів] 1) ТОНКОСТЬ, 

рѣдкость, абгів; Ъ) худоба, худоща¬ 
вость, согрогів, сгпгит; 2) ігор. тон¬ 

кость, тщательность, точность, ѵегѣо- 
гат; Ь) бѣдность, скудость, Ьотіпів; 
I. гегпт, я пае Іегга ргосгѳаі. 

Іепшіег, адѵ. [іеппів] тонко, аіиіае I. 
сопГесіае; ігор. а) просто, (ііввегеге, 
Ігасіаге; Ь) слабо, мало, гевропдеге, 
аеаіішаге. 

іепио, 1. [іеппів] 1) дѣлать тонкимъ, 
убавлять толщины, утонять,Іетрпв Іе- 
ппаі (Іепіет агаігі; 2) ігор. ослаблять, 
уменьшать, ѵігев аІісщиа, ігаш; Ъ) ума¬ 
лять, унижать, Гаташ, доашііа іасіа. 

іепоѳ, ртаеров. сит аЫаі. и (рѣдко) 
сит депіі. до, по, только по, Хапго I. 
епш гедоаге ]пв8егшіЦ стгшп I.; ігор. 
ѵегЬо I., судя по слову, по смыслу 
слова; потіпе I., по имени; оге I. ва- 
ріепііа ехегсііаіоа (ва словахъ только, 
не на дѣлѣ). 

Тѳов, і, /. городъ на берегу М. Азіи, 
въ Іоніи, мѣсто рожденія поэта Ана¬ 
креонта; отт. а) Тѳіоа и Тѳ]ив, 
аф. вепех Т. (роёі.) = Апасгеоп; Ь) 
Тѳ^Ц б гит, т. жители этого г. 

іере-Гасіо, іесі, іасіиш, 8. согрѣвать; 
разе, іерейо, еіс. 

Іерѳо, иі, — 2. 1) быть тепловатымъ, 
теплымъ, Ьіета Іереі; ігор. I. аіщпо 
или аіщий, любнть кого; 2) быть 
хладнокровнымъ, равнодушнымъ, ві- 
ѵе іереі, віѵе атаі. 

іерѳвео, риі, — 8. [Іерео] дѣлаться 
тепловатымъ, теплымъ, 

іѳрііпв, аф. [Іерео] 1) тепловатый, 
ѵарог; 2) потерявшій жаръ, охладѣв¬ 
шій, годов; 2) ігор. безъ жара, равно¬ 
душный, вялый, тепа. 

Іерог, бгів, т. 1) тепловатость, умѣ¬ 
ренная теплота, воііа, тагіа; 2) отсут¬ 
ствіе жара, ігор. холодность, вялость. 
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іег, а4ѵ. пит. [Ігев] трижды, три раза, 
іег-сіѳоіеѳ или ігѳсіёаіѳв, айѵ. пит. 
тринадцать разъ. 

іегеЫпіІшв, і, /. терпентинное дерево. 
іегёЪга, ае,/. [іего] буравъ. 
іегёЬго, 1.. [ІегеЪга] буравить, свер¬ 

лить, пробуравливать. 
іегѳсІо, іпів, /. [Іего] червь-древото¬ 

чецъ. 
Тѳгѳісіѳв, см. Тѳгеиз. 
Тегѳпііия, родовое мня; особенн. нз- 

вѣстны: 1) Са]па Т. Ѵагго, консулъ, 
начальникъ въ сраженіи при Кан¬ 
нахъ; 2) Магспв Т. Уагго, археологъ, 
современникъ и другъ Цицерона; 3) 
РпЫіиа Т. АГег, комическій поэтъ. 
Отт. а) Тегѳпііапшц Тѳгепііии, 
аф. Ь) Тѳгепііа, ае, /. супруга Ци¬ 
церона. 

іегев, ёіів, аф\ 1) продолговато-круг¬ 
лый, кругловатый и гладкій, Ьааіііе, 
аіірея; Ь) — крѣпко скрученный, (е- 
геіев ріа^ае; 2) (гор. стройный, апга, 
рпег; Ь) гладкій, плавный, нэящ- 
ный, огаііо; с) тонкій, разборчивый, 
апгев. 

Тѳгёйв, еі и еоа, т. царь ѳракійскій; 
отт. Тѳгѳігіев, ае, т. сынъ Т. = 
Ііув. 

іегветіпав, аф. роёі. = ігі^етіаив. 
іегдоо, гві, гейт, 2. и {рѣдко) Іегдо, 3. 

1) вытирать, утирать, Ггопіѳт, т&ппа; 
2) чистить, таза, агта. 

Тегдовіе, іа, п. городъ въ Истрія, ньш. 
Тріэстъ; отт. .Тѳг$евШшв, оф‘. и 
виЬві. -Ііпі, бгат, т. жители этого г. 

іег&іѵѳгвапіег, адя. [Іег^іѵегвог] укло¬ 
няясь, неохотно. 

іегзіѵегваііо, бпів, /. [іег^ітегвог] ста¬ 
раніе уклоняться отговорками, виля¬ 
ніе — медлсвіе, мѣшкавіе. 

іѳг^іѵѳгвог, 1. Дероп. [іег^ат жегіо] 
собстѳ. отворачиваться, отт. ігор. 
уклоняться отговорками, увертывать¬ 
ся, искать отговорокъ, вилять, мед¬ 
лить, іп ге аіщиа. 

іегдо, см. іег^во. 
іег$ит, і, и. 1) спина, тылъ, а 1ег$о, 

съ тылу, сзади; іег^а ѵегіеге или <іаге 
(Ьоаіі) и 1ег#а ргаеЬеге Ги^ае, обра¬ 
титься въ бѣгство; роёі. ргаеЬеге іег- 
$& РЬоеЬо = грѣться иа солнцѣ; іег- 
вшп а^аае, поверхность в.; 2) (гор. 
задняя часть, задъ, і. шопіів; а Іегдо, 
сзади; Ь) = кожа, шкура, і. Іапгіапт, 
бычачья шкура; роёі. то, что сдѣлано 
изъ кожи: кожаный мѣхъ (ѵепіі Ъо- 
ѵіа іег^о іпсіпві) литавры, бубны, (Ге- 
гіппі тоііев (апгеа іег^а таппв), ру¬ 
кавица кулачныхъ бойцовъ (<1пго іп- 
іепсіеге ЬгасЬіа іег$о, см. севіпв), ча- 
холъ для щита, і. сііреі; с) роёі. = 

тѣло, голова, штука, сепіпт іегдо 
впит. 

іегяшц бгіа, и, роёі. = Іегртт, спина, 
тылъ, чаще ігор. кожа, шкура, іаигі; 
(Іегіреге Іег$ов, содрать кожу. 

Тегіпа, ае, /. городъ на южн. берегу 
Италіи, разрушенный Аннибаловъ; 
отт. Тегіпаѳав, аф. 

іегтез, ііів, т. {роёі.) вѣтвь, 
іеипіпаііз, е, аф. [Іеппіішв] къ гра¬ 
ницѣ относящійся, отт. виЬві. іеппі* 
паііа, іит, в. празднество въ честь 
бога границъ, си. іегтіпоз, 2. 

іегтіп&ііо, бпів, /. [іегтіпо] 1) опре¬ 
дѣленіе, рѣшеніе; 2) заключеніе, ко¬ 
нецъ. 

іегтіпо, 1* 1) опредѣлять границы, 
заключать въ границы, ограничивать, 
таге Іегтіпаі Іеггаз; 5) границею от¬ 
дѣлять, а^гпт риЫіспт а ргітаіо; 2) 
ігор. ограничивать, опредѣлять, йпев, 
таіа (іоіоге; Ь) заключать, оканчи¬ 
вать, вепіспііаш, Ьеііош, огагіопепь 

ІѳгтІпив, і, т. І) граница, межа, Іег- 
гае; ігор. а) предѣлъ, а1щпі<і Іегтіпіа 
сігсптясгіЬеге; Ъ) конецъ, гііае; 2) = 
Теминъ или Термъ, богъ границъ, 

іѳгпі, ае, а, аф. пит. <1Шг. [іег] 1) по 
три; віпд. {роёі.) Іегпо огсііпв; 2) 
{роёі) трое вмѣстѣ, 

іегоіо, бПІ8,/. ЧИСЛО три. 
іего, ігіѵі, ігііит, 3.1) тереть, оси- 

І08, аіцаід ге аіідиа; 1. Ггитепйип, 
молотить хлѣбъ; і. аІіфіМ ритісе (по¬ 
лировать пензою); роёі. 1. ІаЬеІІшп 
саіато = играть на Флейтѣ; і. саісеш, 
догнать; 2) ігор. часто употреблять, 
тегЬиш, НЪгит; потіпа пот&гит ге- 
гпт сопвиеіисіо біигпа іегіі (дѣлаетъ 
извѣстными, обывновеиными); отт. 
і. ѵеаіет, изнашивать, истаскивать—; 
і. тіат, ііег, истаптывать — часто хо¬ 
дить, ѣздить по — Ь) утомлять, из¬ 
нурять, мучить, ае іп ореге, рІеЪет 
іп агтів; с) о времени: проводить 
особл. безъ пользы, іешрпз іп сопті- 
тіо 1^xп^ае; і. аеі&іет іп геЪпз іппіі- 
ІіЬпа; і. <ііет. 

ТѳгрвіоЪбге, ев, /. одна изъ девяти 
музъ: муза тандованія. 

іегге, ае,/. земля. 
Тѳггао-, см. Таггао-. 
іеггапебіа, ае, /. хохлатый жаворо¬ 
нокъ. 

іеггёпгиц аф. [іегга] 1) изъ земли со¬ 
стоящій, земляной, соііів, а$$ег; отт. 
виЬві. ІеггЗшш, і, п. земля, поле: і. 
ЬегЬійшп; Ъ) тлѣнный, смертный, сог¬ 
рога поаіга; 2) земной, Ьшпог, ЬевНае; 
роёі. Ъіаіпв 1, расщелина; пшпіпа 
іеггепа, боги подземнаго царства, 

іеггѳо, пі, Ііпш, 2. 1) страшить, пу- 
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гать, аіідиет; 2) страхомъ удержи¬ 
вать, отклонять, аііциов а гереіипба 
ІіЬегіаіе; I. аііциет, ^иотіпи8 (пе) еіс. 

Іѳггеаіѳг (или -вігів), вігів, віге, аф. 
[Іегга] 1) земной, гев; Сарііоііпт, бо- 
тісіііиш і. «Гоѵів; 2) сухопутный, со- 
ріае, ехегсіілв, іівг, рирта. 

іѳггеия, аф. [іегга] земляной, изъ зем¬ 
ли состоящій. 

іеггіЬШв, е, аф. [іеггео] страшный, 
ужасный. 

іѳггіойішп, і, п. [іеггео] страшилище. 
іѳггШоо, 1* [іеггео- іасіо] роН. = іеггео. 
івггШсиа, аф. [Іеггео-іасіо] роёі. = 

геггіЬШв. 
ібггі&ёпа, ае, сожт. [іегга-^р^оо] зем¬ 

лерод иый, земле роде цъ. 
іѳггірбчіит, іі, и. и -рйбіит, іі, п., см. 

ігіршіішхи 
івггііо, 1* [іеггео] стращать, пугать, 

аіщиеш. 
іѳггіідгіит, іі, п. [іегга] земля, при¬ 

надлежащая къ городу — округъ, 
область, соіопіае. 

іеггог, бгів, т. [іеггео] страхъ, ужасъ, 
тогіів; аі^пет іа іеггогет соп]ісеге, 
привести кого въ ужасъ; евве іеггогі, 
быть страшнымъ; ігор. о предметѣ, 
наводящемъ страхъ; СагіЬа^о і. Ко- 
тапогпт. 

іегвиа, рагіер. м. іеггео. 
іегіі&'дѳоіт&пі (беситапі), бгпт, пи 

солдаты тринадцатаго легіона, 
іегіі&пиа, аф. [іегііиа] къ третьему 

относящійся, принадлежащій; отт. 
іегііапі, бгпт, солдаты третьяго ле¬ 
гіона; іеЪгів іегііапа, трехдненная 
лихорадка. 

іѳгііо, аДѵ. [іегііов] 1) въ третій разъ; 
2) въ-третьихъ. 

іегіішп, аДѵ. [іегііиз] въ третій разъ, 
іегііиа, аф. пит. огД. [ігев] 1) третій; 

2) роіі. въ отношеніи къ подземному 
царству: ге#па іегііа, подземное цар¬ 
ство: пптіпа іегііа <1іі іпіегі. 

іегііиа-сіѳоітия, аф. пиши огД. три¬ 
надцатый. 

іепшоіиа, іі, т. [іег-ипсіа] 1) трн ун¬ 
ціи, т. е. три двѣнадцатыхъ или одна 
четверть асса, отт. вообще = чет¬ 
вертая часть (цѣлаго): Іасегѳ аііцпет 
Ъегебет ех іепхпсіо; 2) = малость, 
бездѣлица; пе і. яиібет. 

іѳноа или іевдшц бгпт, п. пустыня, 
іеааѳііа, ае, / [Детіп. от» іеввега] ква¬ 
дратахъ, плиточка, камешекъ мозаа- 
чосхій. 

іемѳіі&іиа, аф. [іеааеііз] штучный, 
мозаическій, раѵітепіпт. 

іевабга, ае, /. 1) квадратахъ: четыре- 
угольная плиточка деревянная «мм 
металлическая или четыреуг. каме¬ 

шекъ, особ», для мозаической рабо¬ 
ты; 2) кость игральная, іеввегав іасе- 
ге (шіііеге), іевзегів Іибеге, играть въ 
костя; 8) і. тііііагія и (аЪвоІ.) іеввега, 
дощечка, на к ой писали пароль, отт. 
іеввега = пароль, лозунгъ, отпіЬиа 
іеввегат баге; 4) марка, билетъ, і. 
ігитевіагіа, — на выдачу хлѣба, 

іеевѳгагіия, іі, т. [іеввега, 3] полу¬ 
чающій отъ полководца пароль и пе¬ 
редающій оный. 

іеввѳгйіа, ае, /. [Детіп. от іеввега] 
1) квадратикъ, плиточка; 2) косточка 
игральная. 

іевіа, ае, /. [ем. іозіа отъ «л. іоггео] 1) 
со бет в. жженая глина и сдѣланное 
изъ жженой глвны: а) глиняный со¬ 
судъ, кувшинъ, уіпшп Огаеса іевіа 
сопбііит; іевіа агбепв = лампа; Ь) 
обломокъ, черепокъ; іевіагит вийга- 
$ра = остракизмъ (собств. голоса, 
пнсаин. на черепк.); 2) раковина, че¬ 
репъ животнаго; ігор. (рагв рго іоіо) 
черепокожное животное; Ь) роН. ко¬ 
ра; ІиЬгіса і. = ледъ, 

іеаіаоеив, аф. [іевіа] 1) изъ жженой 
глины, кирпичный; 2) черепокожный, 
ем. іевіа, 2. 

іевіатепіагіив, аф. [іевіатепіат] 1) 
къ завѣщанію относящійся, принад¬ 
лежащій, Іех; 2) еиЬёі. -те, іі, т. со¬ 
чинитель подложныхъ завѣщаній, 

іевіатѳпішп, і, п. [іеаіог] завѣщаніе, 
і. іасегѳ или сопвсгіЪеге. 

іевіаііо, баіэ, /. [іевіог] призываніе 
въ свидѣтели. 

іеѳШог, бгів, т. [іевіог] завѣщатель, 
іеніаіив, рагіер. и. іевіог; 2) аф. до¬ 
казанный, — несомнѣнный, очевид¬ 
ный, гев. 

іевііііоаііо, бпів, /. [іевіійсог] 1) по¬ 
казаніе свидѣтеля, свидѣтельство; 2) 
доказательство, геі аііефпв. 

іевіШоог, 1. Дероп. [іеаіів-іасіо] 1) 
призывать въ свидѣтеля, беов Ьоті- 
пе8^иѳ; 2) свидѣтельствовать, быть 
свидѣтелемъ, удостовѣрять, аіщоіб; 
ІевіШсог, іе Шиб іесівве; Ъ) объяв¬ 
лять, обнаруживать, вепіепііат впат, 
атогет. 

іееіітбпішп, іі, п. Гіевіів] 1) свидѣ¬ 
тельство, а1ісц]пв; шееге или сбеге 
Ц 2) = доказательство, геі аііефив; 
іевіішошо евве, служить доказатель¬ 
ствомъ. 

Іевіів, ів, сотт. свидѣтель, -нида, геі 
аііссдпв или бе ге аііцпа. 

іеаіог, 1. Дероп. [іевіів] 1) свидѣтель¬ 
ствовать, показывать — обнаружи¬ 
вать, доказывать, тіт бітіпат, тогез 
ЬагЬагов; Ъ) утверждать, увѣрять, ве 
іб расіа сапва іесіаве, что онъ это 
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сдѣлалъ и т. д; 2) призывать во сви¬ 
дѣтели, двое, аііциет; і. Іоедега гир- 
іа, указывать, ссылаться на —; 8) 
іпігапв. объявлять свою послѣднюю 
волю, дѣлать завѣщаніе, де ге аіщиа. 

іеаіи, гпДесЪ и Іѳвішп, і, ». [от* іог- 
гео, см. іевіа] глиняный сосудъ, чаш¬ 
ка. 

Іеяійіо, шів, /. [Іевіа, 2] 1) черепаха; 
Ь) черепаха — черепъ черепашій; 
Іевішііпв сиііі (украшенные) іЬаІаті, 
2) по сходству Формы вообще дуго¬ 
образное: а) сводъ зала со сводомъ; 
Ъ) цитра или лира; с) въ яз. воени. 
боевой щмтъ: родъ навѣса для защи¬ 
ты при осадныхъ работахъ — нли 
крыша изъ щитовъ надъ головами 
солдатъ, иападующвхъ на непріяте¬ 
ля. 

Ібвіоіа, ае, /. [йстхп. отъ Іевіа] обло¬ 
мокъ, черепокъ; ігор. остракизмъ 
(см. Іевіа, 1. Ь) а ТЪетівіосІе соІІаЬе- 
І&сіпв іевіиій Ш& еіс. 

Іеяіит, см. іелЬѵи 
іѳіег (Іаеіег), 1га, ігит, оф\ гадкій, 
мерзкій, постыдный, одог, вресіаси- 
Іат, Іасіпав. 

ТеіЪуя, 3^08, /. богиня моря, супруга 
Океана, мать морскихъ и рѣчныхъ 
НИМФЪ. 

іеігасіг&оіітшп, і, я. греческая сере¬ 
бряная монета — четыре драхмы. 

ІеІгагоЬа и -ев, ае, т. 1) тетрархъ, 
четверовластникъ: князь четвертой 
части государства; 2) = владѣтель 
(небольшаго государства). 

іеігагоЫа, ае, /. область тетрарха, см. 
іѳігагоЪа. 

івігѳ, адл. [Іеіег] гадко, мерзко. 
І6ІГІ0ИЯ, оф. [іеіег] мрачный, угрю¬ 
мый, суровый. 

Тѳиоег, {роёі. Тепсгпв), сгі, т. 1) сынъ 
критянина Скамандра, зять Дардана, 
впослѣдствіи царь троянскій; отт. 
(роёі.) Тѳиогі, бгпш, іи. = троянцы; 
Теиогия и Тѳиогіив, оф. = троян¬ 
скій; Теиогіа, ае, / — Троя или 
область Троянская; 2) сынъ саламин- 
скаго царя Теламона, братъ Аякса. 

Твоя, см. Тѳов. 
ТѳаіЬг&я, апіів, іи. 1) рѣка въ Кампа¬ 
ніи; 2) царь Мнзіи, отецъ Ѳеспія; 
отт. а) -піЗоз, аф. роёі. = мнзійскій; 
Ъ) -ПІІП8, оф. тевѳрантовъ; ІпгЪа 
ТеиіЬгапІіа = ТЬеаріадев, дочери 
Ѳеспія я сестры Теверанта. 

Тѳиіопі, бгит и -пев, пшп, ж. тевто¬ 
ны, племя германское. 

іехо, хиі, хіпш, 8. 1) ткать, Іеіаш; 
2) ігор. сплетать, слагать, дѣлать, 
строить, верет, паѵея, Ьааііісат; 1. 
ерівіоіат, ІіЬгпш, сочинять — ; еа 1е- 

1а іехііиг, затѣваютъ, имѣютъ въ 
виду то. 

іѳхНІІя, е, оф*. [Іехо] тканый, плете¬ 
ный; отт. виЬві. іехШе, іа, ткань, 
полотно. 

іехіог, бгія, т. [Іехо] ткачъ. 
іѳхіогіия, аф\ [іехіог] ткацкій. 
іѳхігіпиш, і, п. [іехо] 1) тканіе; 2) 
ткальвя, ткацкая. 

іѳхіит, і, и. см. іехіия. 
іехійга, ае,/. [Іехо] 1) тканіе; Ь) ігор. 

сплоченіе, смычка; 2) ткань. * 
Іехіив, рагіер. и. іехо; отт. еыЪлі. 

Іехіит, і, и. в) ткань, Іехіа ргеііова; 
Ь) = плетеное, плетеная работа, 1. са- 
гтае; ігор. 1. дісепбі, расположеніе 
словъ, слогъ. 

іѳхіая, ив, т. [Іехо] 1) ткань; 2) ігор. 
связь, порядокъ. 

ТЬ&Ъѳшц ае, /. городъ въ Нубіи. 
ТЬаІа, ае, /. городъ въ Нумндін. 
ІЬаШпив, і, іи. 1) комната, покой, 

особл. спальня; 2) роёі. жилище, мѣ¬ 
стопребываніе, 1. Ешпешбшп; 8) ігор. 
супружество, бракъ, ѵііа ехрегз ІЬа¬ 
Іаті, холостая жизнь, одинокая 
жизнь. 

ТЬаІев, іа и ?іів, т. греческій фило- 

софъ, урожен. г. Милета. 
ТЬаНа, ае,/. 1) муэа комедіи; 2) (Ѵігд.) 
морская ннифа. 

ТЬатут&я, ае, и іа, ідіа, ж. поэтъ 
ѳракійскій, котораго, по преданію, 
музы лишили лиры и зрѣнія. 

ТЬаряая, і, /. полуостровъ и городъ 
въ Сициліи; 2) городъ въ Африкѣ, 
извѣстной побѣдою Цезаря надъ пар¬ 
тіею Помпея; отт. ТЬараіІапі» 
бгат, т. жители этого города. 

ТЬаяов и -ив, і,/. островъ Эгейскаго 
моря, близъ берега Ѳракія; отт. 
ТЬаяіия, аф. и виЬві. ТЬаяіІ, бпш, 
т. жители этого о. 

ТЬашпая, апііа, т. сынъ Понта, отецъ 
Ириды: отт. а) ТЪашпапІѳия, аф. 
▼іг$о ТЬ. = Ігів; Ь) ТЬашпыШав, 
&<Нв и ТЬашпапіів, Шв, /. дочь в. 
= Ігів. 

ТЬѳапшп, ТЬѳапепяія, см. Тѳапшп. 
ІЪѳаІгаІів, е, аф. [іЬеаігпт] къ театру 

относящійся, принадлежащій, теа¬ 
тральный. 

іЪѳаІгиш, і, п. 1) мѣсто для драмати¬ 
ческихъ представленій, театръ; Ъ) 
роёі. — мѣсто для публичныхъ игръ, 
циркъ; 2) ігор. зрителя, публика, 
іЬеаІга гесіатапі; Ъ) собраніе, яепа- 
ІП8 сопвоіішп Іі^иепіівзіто іЬеаІго 
(рориіі) сотргоЬаіот; с) поприще, 
кругъ дѣйствія, кругъ дѣятельности, 
1Ъ. іл&епіі, тігіаіів; та^оге ве ІЬеаІга 
<Н&ітт риіаі. 
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ТЬѳЪаѳ, Ьгот, /. 1) гл. городъ Вютія, 
основанный Надмокъ, мѣсто рожде¬ 
нія Пмвдара; 2) древній городъ въ 
Егматѣ, впослѣдствіи названный 
Віовроіів; 8) ТЬеЪае РЫЬіаѳ, городъ 
въ Ѳессаліи, впослѣдствіи названный 
РЬіІірророИв; 4) городъ въ Мизіи. 
Отт. 1) ТЬѳЪаів, Ыів,/. а) Ѳиваяда 
— Верхній Египетъ; Ь) ѳивянка: 2) 
ТЬѳЫшив, аф- ѳиванскій, тобі ТЪе- 
Ьапі = тосіі Ріпсіагі; вогог ТЬ. = Ад- 
іі^опе; (іепа ТЪ. = Негсиіев; 3) ТЬѳ- 
Ъапі, б гит, т. ѳнвакды. 

ІЬѳоа, ае, /. X) Футляръ, покрышка; 2) 
ящичекъ, шкатулка. 

ТЬѳІхІпоб, ев, /. одна изъ первыхъ че¬ 
тырехъ музъ (Сіе. паі. (іеог. 8. 21, 64). 

іЬѳта, йіів, я. положеніе, предложеніе, 
тема. 

ТЬѳтів, І(1І8, /. богиня правосудія. 
ТЬетівіооІѳа, ів, т. знаменитый аѳин¬ 

скій полководецъ; отт. ТЬетіяІО- 
оіѳшц аф. 

ІЬѳпва, см. Іепва. 
Шепваигшц і, т. въ нѣкот. рукоп. вм. 

(Ьеваигив. 
ТЪѳоогіиш, і, т. греческій идилличе¬ 

скій поэтъ. 
ТЬѳодесіѳв, іа, т. греческій ораторъ, 
ученикъ Изократа. 

ТЬѳойопів, і, т. 1) греческій софистъ, 

современникъ Сократа; 2) извѣстный 
риторъ, учитель имп. Тиверія, отт. 
ТЬѳойогѳі, бгит, т. послѣдователи 
Ѳеодора. 

ТЬеодопІа, ае,/. слово греч. апронс- 
хожденіе боговъ», заглавіе одной 
поэмы Гезіода. 

ІЬѳоІо&ив, і, т. богословъ. 
ТЬѳоп, бпіз, т. Ѳеонъ, сдѣлавшійся 

извіетньшъ своею страстью къ зло¬ 
словію, отт. ТЬѳопІпив, аф*. ѳео- 
повъ. 

ТЬѳорЪапев, ів, т. историкъ, другъ 
Помпея. 

ТЬѳорЬгавІгав, і, т. греческій фило- 

софъ, урож. о-ва Лесбоса, ученикъ 
Платона м Аристотеля. 

ТЬѳоротрив, і, т. греческій исто¬ 
рикъ, урожон. о-ва Хіоса, ученикъ 
Изократа; отт. ТЬѳорошрбпя и 
ТЬеоротршив, оф. 

ТЬѳга, ае, /. самый южный изъ Ки¬ 
кладскихъ о-вовъ; опт. ТЬѳгаѳі, 
огит (од), т. жители этого о-ва. 

ТЬѳгатбпев, іэ, т. одинъ изъ 30 ти¬ 
ранновъ аѳинскихъ. 

ТЬѳгарпѳ, ев, /. городъ въ Лаконіи; 
отт. ТЬѳгарпаѳив, оф. (роёі.) = 
спартанскій. 

ТЬѳгіоІѳв, ів, т. художникъ, урож. г. 
Коринѳа; отт. ТЬѳгіоІѳив, оф. 

Шѳппаѳ, Ігит, /. теплыя воды, те¬ 
плыя ванны. 

ТЬѳгшаѳ, ігиш, /. городъ въ Сацнліи, 
мѣсто рожденія Агаѳокла; отт. 
ТЬегтііапив, аф. и жиЬжі. -апі, 
бгит, т. жителя этого г. 

ТЬѳгтаепа, -аісав, см. ТЬѳгтѳ. 
ТЬѳгтѳ, ев, /. городъ въ Македонія, 

впослѣдствіи названный ТЬѳвваІо- 
піоа; отт. ТЬегтаѳиви таіеоя, оф. 

ТЬѳгппІапив, см. ТЬегтаѳ. 
ТЬѳгто&оп, опіів, т. рѣка въ Понтѣ, 
при к об жили амазонки; отт. ТЬѳг- 
тобопіѳив и -іійсив, -Пив, оф. 

(роёі.) амазонскій. 
ТЬѳгторуІаѳ, &гпт, /. увкій проходъ 

въ Локрмдѣ, между моремъ н горою 
Этою. _ 

ТЬѳгсиіатая, апіів, т. царь скиѳскій, 
кормившій львовъ людьми, отт. 
-таиібоэ, аф‘. 

ТЬѳгвііѳв, ае, т. грекъ, участвовавшій 
въ троянскомъ походѣ и сдѣлавшій¬ 
ся извѣстнымъ своимъ злоязычіемъ; 
отт. 8иЪві. арреПаі. =■ злоязычникъ, 
клеветникъ. 

{Ьеваигив, і, т. 1) сокровище, кладъ, 
іЪеваигит іпѵепіге, оссикаге, сІеГосІе- 
ге; 2) сокровищница, хранилище, кла¬ 
довая, ресипіа ѳх Рговегршае іЬеваи- 
гІ8 виЬІаіа еві; вроііаге ІЬеэаигоз; 
ігор. тетогіа іЬ. отпіит гегит. 

ТЬѳвеив, еі и еов, т. царь аѳинскій, 
сынъ Эгея, супругъ Аріадны, побѣ¬ 
дитель Минотавра; отт. а) ТЬѳвёіиз 
и ТЬѳвѳив, аф. ѳезеевъ, роёі. = 
аѳинскій; Ь) ТЬѳвнХѳв, ае, т. сынъ, 
потомокъ Ѳ.; ріиг. = аѳиняне. 

ІЬѳвів, ів, / положеніе, предложеніе, 
тезисъ. 

ТЬѳврІае, агит, /. городъ въ Віотіи; 
отт. а) ТЬѳвріепвев, іит, т. жите¬ 
ли этого г.; б) ТЬеѳріав, Мів, шЦ. 
/е т. ѳеспійскій, роёі. віотійскій; 
ТЬѳвріасІѳв, пт, /. = музы. 

ТЬѳврів, ів, т. Ѳесписъ, к-аго счи¬ 
таютъ отцомъ греческой драмы. 

ТЬѳвргбиа, ае, /. область въ Эпирѣ; 
отт. ТЬѳвргбШ, бгит, т. жителя 
этой области. 

ТЬевваІІа, ае,/. область Греціи, меж¬ 
ду Македоніей), Доридою и Локрн- 
дою; отт. а) ТЬѳвваІІоив и ТЬѳв- 
в&іиа, аф. ѳессяліЙскіЙ и $иЬ$і. ТЬев~ 
ваіі, бгит, т. ѳессалійцы; Ь) роёі. 
ТЬѳвваІіив, оф. ѳессалійскій; с) 
ТЬѳвв&Іів, Міа, аф./. итЪгі. ТЬѳв- 
ваІМѳв, ит,/. ѳессаліянкн. 

ТЬѳвваІопіоа, ае и - се, ев, /. городъ 
въ Македоніи (см. ТЬегте); отт. 
ТЬѳвв&Іопіоепвѳв, іит, т. жители 
этого г. 
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ТЬѳвв&Іив, см. ТЬѳвв&Иа. 
ТЬѳвѣІив, И, т. д&рь этоліЙскіЙ; отт. 
а) ТЬевиМев, ае, т. сынъ или по¬ 
томокъ Ѳ.; Ь) ТЬѳвіі&в, Ійів, / дочь 
Ѳ., особл. Алѳея. 

ТЬѳвІог, бгів, т. отецъ прорицатеія 
Каллаита; отт. ТЬѳаІогіІѳв, ае, т. 
сынъ Ѳ. •= СаІсЬав. 

ТЬеІіа, Ыів, / морская ннмф&, супруга 
Пвлея, мать Ахиллеса. 

ТЬешпа,&1І8,п. мѣстечко въ Македоніи. 
ІЬі&вив, і, т. пляска въ честь Вакха. 
ТЫвЪѳ, ев, / 1) вавилонянка, подруга 
Пирама; 2) городъ въ Віотіи; отт. 
ТЪІвЪѳив, аф. 

ТЬоав, апііа, т. 1) царь Херсонеса 
Таврическаго, у к-аго Ифнгенія была 
жрицею Діаны; 2) царь о-ва Лемно¬ 
са, отецъ Гипсипнлы, см. Нурвіруіе; 
отт. ТЬо&пМ&в, Йсіів, /. дочь Ѳоан- 
та = Нураіруіе. 

ІЬоІтів, і, т. 1) круглая, куполообраа- 
ная кровля, куполъ; 2) зданіе съ ку¬ 
поломъ. 

ІЬог&х, 5сів, т. панцырь, нагрудникъ. 
ТЬогішц родовое имя. 
ТЬгасѳ, ев,/, роіі. = ТЬгасіа. 
ТЬгасіа, ае, / Ѳракія; отт. 1) ТЬга- 
оіив и роН. ТЬгѳоіив, ТЬгѳіоіив, 
оф. ѳракійскій; ТЬ. васепіов или ѵа- 
Іе8=ОгрЬеиа; 2) ТЬг&х, асів и ТЬгех, 
бсіа, т. ѳракіецъ, особл. гладіаторъ 
въ ѳракійскомъ вооруженіи; отт. 
ТЬгѳоісІіоаа, аф. ѳракійскій, агта 
ТЬг.; Ь) (роН.) аф. ѳракійскій, е^иі 
ТЬг&оев; 3) (роН) ТЬгѳізѳаиТЬгев- 
ва, ае,/. ѳракіянка, иногда аіа. риеі- 
1а ТЬ. 

ТЬг&вуЪйІив, і, т. аѳинянинъ, осво¬ 
бодившій свое отечество отъ тридца¬ 
ти тиранновъ. 

ТЬг&вут&оЬив, і, т. греческій со¬ 

фистъ, современникъ Лвзіи. 
ТЬг ах, см. ТЬгеоЬц 2. 
ТЬгаѳх или ТЬгех, см. ТЬг&оіа, 2. 
ТЬг&еівва или ТЬгѳівва, ТЬгевва, см. 
ТЬг&оіа, 8. 

ТЬгѳіоіив, см. ТЬг&оіа, 1. 
ТЬиоуІИѳв, ів, т. Ѳукмдндъ, грече¬ 

скій историкъ, описавшій пелооон- 
незсхую войну; отт. ТЬиоудійіив, 
оф. и виЬві. ТЬуоу<іІ<ііі, огит, т. 
подражатели Ѳ. 

ТЬпіе, ев, / большой островъ на сѣве¬ 
рѣ Европы (Исландія?) 

ІЬиппив, см. ІЬуппия. 
ІЬагѳпв, аф. [іЪив] состоящій изъ ла¬ 
дана, ладанный. 

іЬигіЬйішп, і, я. [іЬия] кадильница, 
курильница. 

ІЬигіогётцв, аф. [іЬив-сгето] сожя- 
гающій ладанъ, ладанокурительный. 

іЬпгіГѳг, бга, б гит, аф. [іЬивТего] 
производящій ладанъ. 

ТЬигІІ, бгат, т. городъ прн Т&рѳнт- 
сконъ заливѣ, построенный на мѣстѣ 
разрушеннаго города Зуѣагів; отт. 
ТЬигіпив, оф. и виЪві. ТЬигіпі, 
бгит, т. жители этого г. 

іЬигІІбртв, оф. [іЬив-Іе^о] собираю¬ 
щій ладанъ. 

іЬив, пгів, я. ладанъ, ѳиміамъ. 
ТЬу&тІв, 1<1І8, т. рѣка въ Эпирѣ. 
ТЬу&в, &сіів, / = ТЬуіаз. 
ІЬу&вив, і, т. — іЬіавиз. 
ТЬу&Ъіга, ае, / городъ въ Лидіи. 

ТЬуЬгІВ, Шв, / рШ. =: ТіЬегів. 
ТЬуѳаІѳв, ае, т. сынъ Нелопса, братъ 
Атрея; отт. а) ТЬуѳвіѳин, аф. 
ѳіэстовъ; Ь) ТЬуев^ииіѳв, ае, т. 
сынъ Ѳіэста = Ае$І8іЬиз. 

ТЬуі&в, &<ІІ9, / вакханка. 
ТЬуІѳ = ТЬиІе. 
іЬушЬг&, аѳ, / чаберъ, сатурея 

(овощь). 
ТЬутЬг&, ее, / городъ въ Троадѣ, 

съ храмомъ Аполлона; отт. ТЬут- 
Ьг&ѳив, оф. прозвище Аполлона. 

ІЬушшп, і, я. и -ив, і, т. тиміанъ, 
(трава). 

ТЬупі, б гит, т. ѳракійскій народъ, 
переселившійся въ Азію, въ Виѳи¬ 
нію; отт. а) ТЬупіа, ае,/ область 
Ѳ; Ь) ТЬупІ&сив и ТЬупив, оф. 
ѳинскій. 

іЬуппив или ІЬиппив, і, т. тунецъ, 
скумбра (рыба). 

ТЬуопѳ* ев,/ мать Вакха (= Зетеіе?); 
отт. ТЬуоаеив и -опі&сиа, і, т. 
сынъ Ѳ. = В&ссЬав. 

ТЬутѳ, ев или ТЬугей, ае, / городъ 
въ Арголндѣ; отт. ТЬуте&ѢЬц Иів, 
оф. / еврейскій. 

ТЬугбшп, (іит), і, я. городъ въ Ахар- 
нанія; отт. ТЬутІѲПВѲВ, ішп, т. 
жители этого г. 

ІЬугвиѳ, і, т. тирсъ, жезлъ Вакха я 
вакханокъ, обвитый плющенъ. 

1І&Г&, ае, / тіара, головной уборъ у 
восточныхъ народовъ, чалма. 

ТіЪ&гіші, бгпш, т. племя въ Кили¬ 
кіи. 

ТіЬѳгібІиѳ, і, т. йетіп. отъ ТіЬе- 
гіаз. 

ТіЪёгів, ів, «я. рѣка въ Италіи; отт. 
1) ТІЪѳгіпив, оф. тнберскіЙ; 2) пЛлі. 
-гіпиа, і, т. = а) рѣка Тибръ; Ь) царь 
Албанскій, по имени котораго наама- 
на рѣка; 8) ТіЪѳгіаів, ісіів, / (росі.) 
оф. твбрскіі. 

ТіЬёгіив, іі, «я. предънмн; отт. Ті- 
Ьёгі&гшв, аф. 

ѢІЫ&, ае, / 1) берцовая кость, голень, 
Ггав^ете I ; 2) Флейта, ЬЪій сапеге = 
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играть на Флейтѣ; ргоѵегЬ. арегііз іі- 
ЬІІ8 = громкимъ ГОЛОСОМЪ. 

ІІЫ&ІІ8, е, оф. (ІіЪіа] берцовый, голен- 
вый; ігор. яиШ. ХіЬШе, іа, и. родъ 
чулка. 

ііЪіоеп, Іпів, ж. [ііЪіасапо] 1) играю¬ 
щій на Флейтѣ, флѳйтнсгь; 2) (ОЫй.) 
столбъ, подпора. 
Шпоіпа, ае, /. [ііЬісеп] играющая на 
Флейтѣ. 

Шноіпішп, іі, я. [гіѣісеп] игра на 
ФіеЙтѣ. 

ТіЪгіи, ТіЪгідп* =» ТіЪѳгіз, ТіЪѳгі- 
пиз. 

ТІЪаІІиа, 2, т. (АІЪіив) элегическій 
поэтъ, современникъ и другъ Горація 
и Овидія. 

ТіЪпг, Йгіа, п. древній городъ въ Ла- 
ціумѣ, отт. в) ТіЪига, ггів, оф. и 
виЬяі. ТІЬигІѳв, пт, ж. жители г. Т. 
Ь) ТіЬпгіііШв, оф. и яиЬеі. -пит, і, 
я. помѣстье у города Т.; с) ТІЬиг- 
пиа, оф. и еыЬві. = ТіЬигіин; д) 
ТІЬшѣив, і, т. основатель города 
Тнбура. 

Тіоіпит, і, п. городъ прн рѣкѣ Тнци- 
нѣ, нынѣ Раѵіа. 

ТіоІіта, і, ж. рѣка въ сѣв. Италіи, 
притокъ рѣки По; отт. ТіоіпѳпаІн, 
е, оф. 

ТіГЗДа, <5гшп, я. гора въ Кампаніи. 
ТІГѳитт, і, я. 1) городъ въ Умбріи, 

прн р. Тибрѣ; 2) городъ въ Самніу- 
мѣ, при рѣкѣ ТиФернѣ. 

Тігіэпша, і, т. гора въ Самніумѣ. 
Ті^вШив, іі, ж. ТнгелліЙ: 1) Т. 8аг- 

бпв, музыкантъ, современникъ Цице¬ 
рона; 2) Т. Ыегто$епев, также музы¬ 
кантъ, хулитель Горація. 

ІІ8І1ІШП, і, п. [йстіп. отъ Іі^пит] не¬ 
большое бревно, брусокъ. 

Изпагіив, оф. [іі^пит] бревенный, къ 
строевому лѣсу относящійся, принад¬ 
лежащій; ГаЬег ііртагіпв, плотникъ. 

і, я. кусокъ строеваго лѣса; 
бревно, брусъ. 

Тіртшѳз, іа, ж. 1) парь Арменія, зять 
и союзникъ Митридата; 2) сынъ 
предъидущаго. 

іа и ібів, т. и/, тигръ. 
Ті^гіи, іа, ж. рѣка въ Азіи. 
Тіртгші, бгшп, ж. тигурнны, зани¬ 
мавшіе ту часть Гельвеціи, к- ая на¬ 
зывалась Тіртгіпин ра&ив (вывѣши. 
Цюрихскій кантонъ?). 
Ш1&, ае,/. липа. 
Тіш&еив, і, т. 1) греческій историкъ 
въ Сицилія, современникъ Агаеокла; 
2) философъ пиѳагорейскій, совре¬ 
менникъ Платона; по его имени на¬ 
званъ діалогъ Платона, переведен¬ 
ный Цицерономъ на латинскій языкъ. 

Тіта^бпеи, ів, т. риторъ временъ 
жмп. Августа, сдѣлавшійся извѣст¬ 
нымъ своею ученостью и своимъ 
прямодушіемъ. 

ТітапіЬѳн, ів, т. греческій живопи¬ 
сецъ, современникъ Парравія. 

Тітатин, і, т. рѣка въ Истрія. 
ІітеЙаоіан, оф. [собсте. рагіср.] испу¬ 
ганный, устрашенный. 

Іітѳо, пі, — 2. бояться, опасаться, і. 
регізбіат, аі^ает; 1. аіісаі, — за ко¬ 
го; іітео, иі (Йсаі, боюсь, что не ска¬ 
жетъ; іітео, пе (Исаѣ, б. что скажетъ; 
рагіср. Іішепбив = оф. страшный, 
ужасный. 

іітевоо, пі, — 8. [іітео] пугаться. 
ѣітійѳ, «Жъ [іітібив] боязливо, робко. 
ІітісШ&н, аіів,/. [гітібпв] боязливость, 

робкость. 
Нплсіиз, оф. [іішео] боязливый, роб¬ 

кій. 
Тітбіеоп, піів, т. полководецъ ко¬ 

ринѳскій, современникъ Филиппа 
Макед.; отт. Тішоіѳопіѳия, оф. 

Тітоіиз, і, т. = Ттоіи*. 
Тітоп, бпіа, т. аѳинянннъ, сдѣлав¬ 
шійся извѣстнымъ своею ненавистью 
къ людямъ. 

Итог, бгів, т. [Іітео] X) боязнь, страхъ, 
ев8б іа іітоге, быть въ страхѣ, 
бояться; іітогет аііспі ісуісеге или 
Гасеге, іпсиіеге, навести на кого 
страхъ; іітогет аѣрсеге или атіиеге, 
перестать бояться; ѣ ехіептв = I. 
оЬ Ьоаіеш ехіегппт; 2)роёі. предметъ 
страха, страшилище, і. вііѵае; і. 
іпівіі еі. 

ТітоШёпя, еі, ж. 1) сынъ Конона, 
полководецъ аѳинскій; 2) музыкантъ, 
урожен. г. Милета. 

ііпоШіѳ, е, оф. [Ііл&о] служащій къ 
обмакмванію. 

ііпѳа, ае. /. моль. 
Подо (Тіп$і, Тш^ив), /. городъ въ 
Мавританіи; отт. ТіодШишн, оф. 

Ііп%о или ѣіп&ио, пхі, псідпп, 3. 1) мо¬ 

чить, смачивать, аіщиіб ге аіщпа; Ь) 
обмакивать, погружать, опускать (въ 
воду), Гасеа іп атпе, іеггит адий, ре- 
бее іп ишіів; 2) красить, окрашивать, 
Іапат тигісе; 1. тевіет; отт. ішсіа, 
о гит, я. крашеное, пестрое: і. аЬаіпі 
ПІ8І а ЬеШсів іові^піЬив; ігор. ішсіиа 
ге аіщиа, имѣющій лоскъ, блескъ —, 
отличающійся чѣмъ-л., Ьаеііа раігіа 
е1е#апІіа ііпсіа. 

ііпіа, ае,/. въ нѣкот. издан, ем. Хіаеа. 
ШшітѳпШт, і, я. [ііппіо] звонъ,, звѳ- 
нѣніе, звучаніе. 

йіппіо, 4. звонить, звенѣть, звучать; 
еъ яя. рсиюеорч. бреньчать деньгами 
= платить: ес4піб БоІаЬеІІа ііппіаѣ 
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Іішніщц ив, ж. [ііппіо] 1) звеиѣніе, 
звонъ; 2) ігор. громкозвучащее, мно¬ 
гословіе. 

ііппйіиз, і, ж. [Ііппіо] звенаіцій, зву¬ 

чащій, ЗВОНКІЙ. 
ііпЦшіаЪйГот, і, я. [ііпііппо] зво¬ 
нокъ, КОЛОКОЛЬЧИКЪ. 

Ипііппо и ііпііпо, I. роіі. = ііппіо. 
Ипив, і, /. родъ дикаго лавроваго де¬ 

рева. 
ТірЪув* уов, ж. Тифій, кормчій арго¬ 
навтовъ. 

ііррйіа, ае, /. паукъ водяной; ігор. 
крошка, крошечка. 

ТІгевіав, ае, ж. слѣпой прорицатель 
въ Ѳивахъ, современникъ Эдипа. 

Тігій&іѳи, ае, го. пот. ргорг. нѣкото¬ 
рыхъ царей Арменіи. 

ѣіго, 5пІ8, т. 1) новобранецъ, рекрутъ; 
Ъ) ігор. новичекъ, особл. объ орато¬ 
рахъ, въ первый разъ являющихся 
на Форумѣ, и о молодыхъ людяхъ, 
надѣвшихъ въ первый разъ Іо&ат 
тігііет; 2) = оф. новый, неопыт¬ 
ный, неискусный, ехегсііив і.; і. іп ге 
аіщпа. 

іігооіпіит, іі, п. [ііго] 1) начало воен¬ 
ной службы, неопытность въ воен¬ 
номъ дѣлѣ, рапсііав еі 1. ехегсііив; Ь) 
ігор. начало, первый опытъ, проба, 
е^пепііае, Гогі (на Форумѣ, объ ора¬ 
торѣ, въ первый разъ выступающемъ 
съ рѣчію); I. ропеге іп ге аі^па = 
дѣлать что въ первый разъ — или 
доказать свою способность къ чему- 
л.; 2) новобранцы, рекруты. 

іігипойіив, і, т. [<1етіп. отъ ііго] но¬ 
вичекъ. 

Тігупв, -піЪів и »піЬов, /. городъ въ 
Арголидѣ, гдѣ воспитался Герку¬ 
лесъ ; отт. ТігупіЫия, аф тирннѳ- 
скій, ро&. Геркулесовъ; Ъегов Т. и 
аЪ80І ТігупІЫии = Негспіев. 

ТівірЬбпѳ, ев, /. одна нзъ Фурій вмстя- 
щая за убійство»; отт. ТівІрЬо- 
пёив, аф. роёі. = ужасный, безбож¬ 
ный, іетрив. 

ТІввѳ, еа, /. городъ въ Сипилін, близъ 
г. Этны; отт. Тімѳпвѳв, іпт, т. 
жители этого города. 

Тііап, йпів, и -08, і, т. титанъ: 1) 
обикнов. рНиг. Тііапѳв илы -пі, ли¬ 
шившіе отца своего Урана престола 
и обладавшіе небомъ, впослѣдствіи 
сверженные Зевесомъ (Юпитеромъ) 
въ тартаръ; 2) 8гдпѵ1. сынъ или по¬ 
томокъ Титана: а) богъ солнца, сынъ 
титана Гиперіона; Ь) Прометей, сынъ 
титана Япета. Отт. а) ТІІ&пІ&сия, 
аф. титановъ, титанскій; Ь) ТІіапів, 
Ісіів, /. аф. и виЫі. титанида, дйчь 
Титана (Сігсе, Ьаіопа, ТеіЪув); с) ТІ- 

іАпІив, аф*.; отт. шыЬлі. ТШшІд, ае, 
/. титанида, дочь или внучка Титана 
(Сігсе, Ьаіопа, РуггЬа). 

ТШюпшц і, ж. братъ царя Пріама, 
супругъ Авроры, отецъ Менно на, 
получившій, по просьбѣ матери, без¬ 
смертіе, но безъ способности не ста¬ 
рѣть: онъ возненавидѣлъ жизнь и 
упросилъ Аврору превратить его въ 
стрекозу. Отт. ТііЬбпіии, аф. соп- 
Іих Т. и (іаЪвЫ.) ТііЪопІа = Аи- 
гога. 

ТШез, ішп, ж. и ТШѳпзѳн, іит, ж. 
одна изъ трибъ, установленныхъ Ро- 
мулошъ, впослѣдствіи центурія всад¬ 
никовъ. 

НШІ&Ііо, 5пі8,/. [ііііііо] щекотаніе. 
ШШо, 1. щекотать; ігор. льстить, воз¬ 

буждать. 
ІІІІО, бш*8, т. головня, головешка. 
ТШав, родовое имя; отт. Тіііив, аф. 

аобаіев Тіііі, коллегія жрецовъ, учреж¬ 
денная царемъ Титомъ Таціемъ. 

іііиЪапіег, адп. [іііпЬо] шатаясь; ко¬ 
леблясь, недоумѣвая. 

ѣііпЪ&аи&, ае, /. [іііиЬо] шатаніе, не¬ 
твердость; і. Ипдиае, заиканіе. 
ШпЪВДіо, опія, /. [ІііиЬо] шатаніе; 

ігор. колебавіе, недоумѣвавіе, замѣ¬ 
шательство. 
ШйЪо, 1. шататься; ігор. а) колебать¬ 

ся, недоумѣвать, не знать на что 
рѣшиться, ошпіЪпв іііиЪапііЪпв; Ь) 
заикаться или запинаться, зами¬ 
наться, сате, пе іііиЬеа; с) і. аі^иісі, 
дать промахъ, ошибиться въ чемъ, 
погрѣшить противъ чего: еі диі<і іііп- 
Ъаіпт еві; іп чпасипцпе рагіе іііи- 
Ьаіит віі. 

ЦШІив, і, т. 1) надпись, іііаішп іп- 
всгіЬеге; і. потіпів; і. ИЬгі, заглавіе; 
5) объявленіе о продажѣ дома: тіііе- 
ге апЬ I., объявить продажнымъ; іге 
виѣ і., продаваться; 2) ігор. почетное 
названіе, наименованіе, титулъ, і. 
сопвиіаіпв; Ь) слава, честь, і. ЪеШ 
регреігаіі; тапив і. тісіогіае; іііиіпз 
вегтаіае риЬів АсЬітаѳ, честь спасе¬ 
нія — ; с) предлогъ, видъ, иіі вресіо- 
во іііаіо, пользоваться благовиднымъ 
предлогомъ; ргаеіешіеге Ц апЬ і. 
а€^пап<Іагат 1е#пт. 

ТІіигіив, іі, ж. легатъ Цезаря въ Гал¬ 
ліи; отт. Тіѣогіапив, аф. 

Тііод і, ж. предъвмя. 
Тііуоз, і, ж. сынъ Юпитера и Элары, 
исполинъ: когда онъ лежалъ, то са- 
нималъ тѣломъ своимъ десять деся¬ 
тинъ веяли. 

Тііугов, і, т. имя пастуха въ эклогахъ 
Виргилія; ігор. = пастухъ. 

Тіероіётиа, і, ж. сынъ Геркулеса 
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предвоеятель родосскаго отряда въ 
троянской войнѣ. 

Тт&гиа, і, ж. гора въ Эпирѣ, близъ 
Додоны. 

Ттоіия, і, т. гора н городъ въ Лидія; 
отм. ТтоІІшц аф. и *иШ. ТтоІІ- 
іѳв, ае, т. тмолянинъ. 

іооиШо, бпіа, ж. ростовщикъ. 
ЪоЯит и іорЪив, і, ж. туфъ; скважи¬ 

стый, легко растираемый камень. 
ѣоГіпив, аф. [ІоГоя] туфовый, мвъ 
камня туфа. 

Іодо, ае, /. [іедо] тога, верхнее пдатье 
римдямъ особл. въ мирное время, 
отт. Ьгор. = миръ, мирное время: 
сейапі аппа іодое; іодо ргаеіехіа, т. 
обшитая пурпуровою полосою, см. 
ргаеіехіпя; 1 рога или ѵігіііа, простая 
тога рнидянъ вообще, нез&нвмав- 
тихъ высшихъ должностей; ее по- 
лучади молодые люди при достиженіи 
мин совершеннолѣтія; і. сапбіба; см. 
сапбібпв и сапбібаіпя; 1. рпііа, см. 
рпііиа. 

іодоі&гіон, іі, ж. актеръ въ ГаЪоІа іо¬ 
доіа, см. іодоіиа, с. 

іо^&іия, аф. [іодо] одѣтый въ тогу; 
ожж. = а) римскій, ]ибех, допв; іо- 
доіі, римляне; Ъ) мирный житель, не- 
воинъ, неваннмающій военной долж¬ 
ности (см. іодо): цпі іодоіі геірпЫісае 
ргаеаипі; спі ипі ЮдоЮгпш аепаіиа 
впрріісаііопет (іесгетіі; с) ГаЪиІа (со- 
тоебіа) і., сюжетъ которой заимство¬ 
ванъ ивъ римскаго быта; <?) іодоіа, 
простая женщина (такія женщины 
носили тогу вмѣсто столы). 

ІОДОІ&, ае, / [сіетіп. отъ іодо] неболь¬ 
шая тога. 

Тоіѳпои, і, ж. рѣка въ землѣ сабин¬ 
ской. 

іоІег&ЬШн, е, оф. [іоіего] сносный. 
ІоІѲГ&ЫШег, аЛѵ. [іоІегаЪіІіз] терпѣ- 

ливо. 
іоіегапіег, а&о. Гіоіегапа] терпѣлнво. 
іоіѳгапііа, ае, /. [юіегапв] перенесе¬ 

ніе, способность переноснть, терпѣ- 
ливость. 

Іоіѳгаііо, Зпіа,/. перенесеніе. 
Іоіѳгайая, рагіср. %л. іоіего; 2) аф. 

сносный, умѣренный. 
Іоіёго, 1* 1) переносить, терпѣть, вы¬ 

держивать, ІаЬогеа, Ьіетеп, (Іоіогеа; 
і. Ьітеп, віііш ге аіщиа, утолить г., 
ж. чѣмъ-либо; і. вптріпт, быть въ 
состояніи покрыть расходъ; 2) под¬ 
держивать, содержать, кормить, ѳяш- 
іаіит, едаов; і. ѵііат, жить, имѣть 
чѣмъ жить. 

Тоіеішп, і, я. городъ въ Испаніи, 
вын. Тоіебо; ожж. Тоіѳіапив, оф. и 
виЪві. -і&пі, о гот, ж. жители этого г. 

ІОІІёпо, Зпів, ж. [іоііо] 1) оцѣпъ, коро¬ 
мысло; 2) въ яз. вое*н. подъемная ма¬ 
шина при осадныхъ работахъ. 

ІОІІО, аияійіі, виЪШшп, 8. X) подни¬ 
мать, аіщпѳт ]&сепіет; і. сарпі, оси- 
1о8; і. аосогат, поднять якорь, снять¬ 
ся съ якоря; ігор. і. сіашогет, гівшп, 
поднять крикъ, смѣхъ; і. аіщпет (іи 
соеіпт) ІаибІЪоа, превозносить кого 
похвалами; і. аіщпет ЬопогіЪпз и 
аЪеоІ іоІІеге аЬ^иет, возвысить кого; 
і. атіспт, і. аоітшп аііспі, утѣшать 
кого, ободрить кого; Ь) брать съ со¬ 
бою, і. аіщпеш іп сштшп, іп патеш, 
гЬебй и аЬвоІ пі іе ргоЙсіісепа поп 
іоііегет; с) і. рпегпт (Шіпт), при¬ 
знать своимъ, опт. апЫаіпа = паіпа, 
допііпз и іоІІеге = воспитывать; 

2) убирать, уносить, удалять, ргае- 
баш, Ггптепіпт (іе агеа; і. аШпаа, 
ресипі&а е Гапо; і аіщиет (бе тебіо) 
Іегто, ѵепепо, лишить кого жизни, 

убить, отравить кого; ігор. і. беов, 
отрицать, не приэнавать —; Ь) устра¬ 
нять, прекращать, у в ичтожать, бісіа* 
ідігаш, роіеаіаіет, атісіііат, СагіЬа- 
віпет; і. врет, іітогет, биЪііаііопѳт; 
с) і. іетрив, біет = ехітеге іетрив, 
біет, см ехіто, 2. с. 

Тоіоаа, ае, /. городъ въ Галліи, нын. 
Топіопае; ожж. а) Тоіовапин, Тоіо- 
вепаів, е и Тоіоѳав, аіів, оф.; Ъ) 
Тоіоваіев, іит, ж. жители г. Т. 

іоійііт, шіѵ. [Чоііо] рысью. 
Тотагив *= Ттагиа. 
Іотѳпіот, і, п. что служитъ для на¬ 
бивки подушки: волосъ, шерсть и 
проч. 

Тоті, огшп, ж. или Тотіа, ібів,/. го¬ 
родъ въ Мизіи, на берегу Чернаго 
моря, мѣсто нвгнавія Овидія; ожж. 
Тотііахшв, оф. и виШ. Тотхіаѳ, 
Ьгит, ж. жители этого г. 

Тошугів, іа (ібів), /. царица массаге- 
товъ, въ войнѣ съ которыми Киръ 
былъ побѣжденъ и убитъ. 

іопсіѳо, Іоіопсіі, Іопвит, 2.1) стричь, 
брить, сарШиш, ЬагЬат; босиіі йііаа 
іопбеге; 2) роН. об-подрѣзать или от¬ 
рѣзать: і. ѵііеа, сот&т асапіѣі; і. ае- 
доіет, ргаіа = жать, косить; ііех 
іопаа ЬіреппіЬпа, — обрубленный, об¬ 
тесанный; Ъ) = ѣсть, съѣдать, 1. ]е- 
спг гоаіго; і. сатрит, ѣсть траву 
съ п. 

іопіітиаіів, е, аф. [іопіігиа] громовой; 
ІіЬег і., кн. содержащая ученіе о гро¬ 
мѣ. 

іопіігив, ив, ж. и Іопіігииш, і, п. [іо- 
по] громъ. 

іопо, иі, (ііит), 1. 1) грѳмѣкь, громко 
раздаваться, соеіпт іопаі йгадоге; 
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ітрег8. іопаі, громъ гремитъ; Іарііег 
іоп&пз, громовержецъ; 2) (гор. кри¬ 
чать, говорить громко, громовымъ 
голосомъ, Регіеіе» іопагѳ бісіия евЦ 
Ь) (га$ші. звать, называть, произно- 
смть громко, громовымъ голосомъ, 1. 
<іеоз, ѵегЬа 

іопва, аѳ, /. роН. см. іопбео, 2) весло. 
іопаШв, е, аф. [іопбео] остриженный, 

обрѣзанный. 
іопвШаѳ, Ьгит,/. железы на шеѣ. 
гопвог, бгіз, ж. [іопбео] цырюлъмикъ. 
іОЕШбгіив, оф. [іопзог] цырюльвнчій, 
цырюльинческій. 

іооиігіойіа, ае. /. [сктіп. отъ іовзігіх]. 
ѣопзігіпа, ае, /. (іопсіеоі цырюльня. 
Іопгігіх, Ісів,/. [іопбео] брадобрѣйка. 
іо па ага, ае, /. [іопйео] стриженіе, 

стрижка. 
гопзиа, рагіер. и. іопбео; 2) оф\ глад¬ 

кій. 
іорЪ-, см. іоГ-. 
ЮрІа, бпш, я. [зс. орега] украшенія 

въ саду, украшеніе садовъ, 
іоріагіоа, оф\ [іоріа] къ украшенію 

садовъ относящійся, принадлежащій; 
опт. а) -ив, іі, т. искусный садов¬ 
никъ; Ъ) -іа, ае, /. искусное садовод¬ 
ство. 

Іоріоа, бгит, я. іегт. і. въ ритор, об¬ 
щія мѣста—общіе источники, откуда 
почерпаются доказательства, 

іоріое, ев, /. ученіе о доказатель¬ 
ствахъ, ем. іоріса. 

іогаі, іііз, я. [іогив] коверъ, покрыва¬ 
ло. 

гогоиіаг, йгіа, п. [іо^иео] давильня, 
виноградныя тиски. 

іогоиі&гіив, оф\ [югсиіаг] давильный, 
гогойіан, аф\ [іо^иео] давильный; 

опт. $иШ. Ішп, і, я. давильня. 
Іогеата, Іііз, я. выпуклая, чеканная 

работа, барельефное изображеніе или 
украшеніе. 

Іогѳиіа, ае, яі. художникъ- чеканщикъ, 
см. іогѳита. 

іогѳаіІое, ев, /. искусство художника- 
чеканщика, см. іогепіа. 

гогшѳп, іпіз, я. [іо^иео] обыки. рйчг. 
• па, пит, рѣзь въ животѣ, колика. 

Іоппепіот, і, я. [іоново] 1) канатъ, 
веревка, іоппепіа еіГесегипі; іогтеп- 
іо а1іяиі<і гесіасеге; 2) метательное 
орудіе; Ъ) (гор. то, что бросается 
этнмъ орудіемъ: метательное копье 
млн метат. камень, і. тіззііе, іепезігае 
ьЛ іоппепіа тіііешіа; 8) пыточное 
орудіе; Ъ) ігор. пытка, мука, мученіе, 
іогтепіа ваврісіопів. 

Іоппіпбаав, аф. [іогшеп] страждущій 
рѣзью въ животѣ. 

Іогпо, 1. [іогпиа] точить, круглить, вы¬ 

дѣлывать, зрЬаегахп, Ьавіат; ігор. 
▼егвиа таіе іогпаіі. 

готов, і, яі. токарный инструментъ, 
рѣзецъ. 

Тогопе, ез, /. городъ въ Македоніи, 
отт. Тогопаіоов, и Тогопаѳиа аф\ 

іогбаив, оф. [іогив] мускулистый, мя - 
систый, плотный, соііат. 

іогресіо іпіз, /. [іогрео] 1) оцѣпенѣ¬ 
ніе, онѣмѣніе, неподвижность, без¬ 
чувственность; 2) рыба: электриче¬ 
скій скатъ или угорь. 

Іогрѳо, пі, — 2, быть оцѣпенѣлымъ, 
онѣмѣлымъ, окоченѣлымъ, быть безъ 
чувства, 1 веіи — отъ мороза; со грив 
іэгреі; 2) столбенѣть, быть поражен¬ 
нымъ, неподвижнымъ, 1 шеіп, — отъ 
страха; ііюео, іоіпв іогрео; тох іог- 
реЬаі, языкъ отнялся; соозіііа іиа 
іогрепі, ты не знаешь на что рѣшить¬ 
ся; іогреге іаЬеИѢ, быть внѣ себя отъ 
удивленія, стоять неподвижно передъ 
картиною. 

іогревоо, риі, — 8. [іогрео] приходить 
въ оцѣпенѣніе, нѣмѣть, костенѣть, 
дѣлаться неподвижнымъ, Нп^па іог- 
риегаЦ (гор. іп^епіит зосогйіД іог- 
ревсіі. 

Іогрісіив, оф. [іогрео] оцѣпенѣлый, 
неподвижный, безчувственный, ге 
&1щи&, вслѣдствіе чего-л. 

гогрог, бгів т. оцѣпенѣніе, онѣмѣніе, 
неподвижность, безчувственность, 
бездѣйствіе. 

іохчоагив, аф\ [іогциеа] 1) имѣющій 
на шеѣ цѣпь; роН. АІесіо іоп^ааіа 
соІиЬгів = обвитая змѣямм; 2) про¬ 
звище вепіі* М&пііае. 

іощиѳо, іогаі, іогіит, Я. 1) вертѣть, 
крутить, вращать, аіщиісі іа огЬет; 
іегга сігсит ахет ее іогциеі; роН. і. 
а я паз гетіа = грести; і. ніатіпа роі- 
Іісе, прясть; і. саріііое Гетто, завивать 
в.; і. аі^піб Ьишего и і. іе#итеп Іео- 
піз = ноевть — ; Ъ) поворачивать, на¬ 
правлять, оспіоз &<1 тоепіа; і. ѳ^аит, 
сигпш, править —; (гор. (р#Н) і- Ъеі- 
Ішп, управлять войною; і. а1цаі<) а<І 
заош сошшобпт, дать чему оборотъ 
въ свою пользу; 

2) выворачивать, кривить, иска¬ 
жать, і. тиііат, осиіоз, ога; і- іаіит, 
вывихнуть пяту ноги; (гор. і. іоя 
опте; Ь) подвергать пыткѣ, пытать, 
аіцпеш; іогіиз іпіегііі (аогмбъ); ігор: 
а) мучвтъ, терзать, безпокоить, іпті- 
<1і&, спга іо^пеі аіщпеш; і. ооптітат 
Гате; іегцаегі воШсііайіпе; <1іев пос- 
іе^ае іегдиеог; Ъ) испытывать, вы¬ 
вѣдывать, изслѣдовать, іо^иеаіог ті- 
іа 8и11ае, пусть изслѣдуютъ, разсмо¬ 
трятъ со всѣхъ сторонъ жизнь С.; і. 



ігаоіаііо ѣогччеш 

аііцпет тего, напоить кого, чтобы 
его вывѣдать; 

8) бросать, кидать съ размаху, не* 
т&ть, і. ^асиіат іи Ъовіет; 1. Гиітіпа; 
I. Ьавіат іп аіідоет, рііа та1і(іо ІасегЮ. 

іогфиѳв или іогфіів, ів, т. и/. [Юг- 
дпео] 1) цѣпочка, ожерелье, і. аигеив; 
йопаге а1щиет Юг дпе; 2) хомутъ, Ьоит; 
3) гирлянда, огпаіае Ю^иіЬив агае. 

іогге-Г&оіо, Гёсі, Гасіпт, 8. сушить. 
ѣоггѳпв, рагіср. и. Юггео; 2) аф. жар¬ 

кій, горячій,* разгоряченный, гірае 
іоггепЮз рісе; шііев воіе Юггепв; Ь) о 
водахъ: быстрый, стремительный, Яи- 
теп, адиа, сигвия атпіпт; отт. виЬві. 
Юггепв, іів, т. (вс. атпів) потокъ, 
особл. быстрый, горный: гаріЯив топ- 
Іапо Яшпіпе Юггепв; ігор. Юггепв ѵег- 
Ьоглт. 

іоггео, іоггиі, іояіит, 2. 1) сушить, 
жечь, печь, жарить, 1. аІЦпіЯ іп і#пе; 
воі Юггеі согрпв; 1. рапеш, саг пет; 
е^епіев Ювіае Гт^ів (въ хлѣбѣ): Ъ) ігор. 
воспламенять или томить, ашог, вііів 
Юггеі; 2) гпігапз. быть горячимъ, жа¬ 
риться, особл. рагісрсм. Юггепв. 

Іоггісіив, аф. [Юггео] 1) сухой, изсох¬ 
шій, сатриа, Гопа, гіѵпа; ЮггіЯив ігі- 
$оге (^еіи), съёжившійся, окоченѣ- 
лый; 2) асііѵ. жаркій, знойный, паля¬ 
щій, аеаіаа, гопа. 

іоггів, іа, т. [Юггео] головня. 
іогШіб, е, аф\ [іогдиео] крученый, ви¬ 

той, изогнутый, роёі. аигит I. = во- 
лотая цѣпочка. 

іогіог, бгів, т. [Югциео, 2. Ь] пыта- 
тель, истязатель, палачъ. 

Іогіповив, аф. [Югіпв] извилистый, 
излучистый, изгибистый, ігор. запу¬ 
танный, сбивчивый, непонятный, <Ш- 
риіапбі ^епив, тіаит. 

1. іогіив, рагіср. и. Югяиео; 2) оф\ 
крученый, витой; роёі. Югіа диегспв 
= дубовый вѣнокъ. 

2. Іогіив, ив, т. [Югяпео] извилина, 
извивъ, вегрепіів; роёі. Язге Югіпв, 
взвиваться. 

іогив, і, т. (вообще что выдается, вы¬ 
ступаетъ, возвышеніе) 1) (рѣдко) воз¬ 
вышенное мѣсто, возвышенность, Югі 
гірагит; Ь) выдавшаяся, мясистая 
часть тѣла, мускулъ, Югі соШ, согро- 
шу ІасегЮгит; роёі. Югі сотапіев = 
грива; с) узелокъ, петелька, бантикъ 
вапр. у вѣнка, аДѣіі аіщпов, пі іп со- 
гопа, Югов; 2) (чаще) ложе, постель 
«им соФа, диванъ, подушка: ЬегЬа 
ргаеЬпіі іогшп; спЬагѳ іп Юго; Югпв 
(подушка, перина) ітроаііпв Іесіо; 
роёі. ргетеге іогшп, лежать на — ; Ь) 
ігор. бракъ, ргіті Югі, первый б.; во- 
сіа Югі, жена. 

без 
іоггііав, 5іів,/. [Югѵпв] мрачность, су¬ 
ровость, свирѣпость, тиііив. 

іогѵив, аф. гнѣвный, мрачный — сви¬ 
рѣпый, дикій, тиііпв, оспіі, сіатог. 

іовіив, рагіср. \л. Юггео. 
ІОІ, аф. іпсіесі. столько, столь многіе. 
Іоіійѳт, аф'. іпдесі. столько же, столь 
же многіе. 

іа&іѳпв, адп. пит. *= Юііев. 
іоііов, айѵ. пит. [Юі] столько разъ, 

столь часто. 
Іоіпв, аф. (дсп. Ю&ия, сіаі. Юіі) цѣлый, 

весь; і. пшпегов, Юіа пгЬв; Юіів ѵігі- 
ѣий, всѣми силами; Юішп ве аіісаі 
ігаДеге, вполнѣ предаться кому; ех 
Юіо =а адѵ. совсѣмъ, вполнѣ, совер¬ 
шенно. 

Іохіошп, і, п. ядъ для намазыванія 
стрѣлъ; роёі. вообще ядъ. 

Іг&ЪаІів, е, аф. [ігаЪв] 1) къ бревнамъ 
принадлежащій, для бревенъ назна¬ 
ченный; сі&тив 1г., брусковый гвоздь; 
2) подобный бревну, большой н тол¬ 
стый какъ бревно, огромный, Ьавіа, 
іеішп. 

ігаЬеа, ае,/. трабея:тога, украшенная 
широкими пурпуровыми полосами, 
к-ую носили въ торжественныхъ слу¬ 
чаяхъ цари, консулы, всадники и ав¬ 
гуры. 

ТгаЪѳа, ае, т. римскій комическій 
поэтъ, жившій во 2-омъ столѣтіи до 
Р. X. 

ІгаЬѳаіиа, аф. одѣтый въ трабею, см. 
ІгаЬеа. 

ІгаЪв, ѣів, /. бревно; ігор. (роёі.) дере¬ 
во и сдѣланное язь дерева; вііта иге- 
^пеп8 ІгаЬіЪпа; впЬ йвЯет ігаЪіЬпа, 
подъ тою же кровлею, въ томъ же 
домѣ; 1г. васг&=:корабль аргонавтовъ. 

ТгаоЬаа, апіів,/. = Таггаоіпа. 
ТгаоЪіп (-уп) Іпів, /. городъ въ Ѳес¬ 

саліи, гдѣ сжегъ себя Геркулесъ, сто¬ 
лица паря Кенкса; опт. а) Тг&оЫ- 
пшв, аф. Ьегов ТЪ. = Сеух; е) Тга- 
оЫпІаѳ, Ігпт,/. трахивянки, загла¬ 
віе трагедіи Софокла. 

ігаоіаЫіів, е, аф. |1гасКЛ 1) къ чему 
можно дотронуться, удоогосязаемый, 
или что можно обдѣлывать, обрабо- 
тывать, удобно обдѣлываемый, ігас- 
іаѣііе опте песевве еві севе, ^ио<1 па- 
іпю еві; таіегіа 1г.; I) чѣмъ можно 
управлять, располагать, сносный, та¬ 
ге попбпт ІгасіаЪіІе папіі; отт. сое 
Іпт іг. = тихая, беабурная погода; 2) 
ігор. гибкій, уступчивый, сговорчи¬ 
вый, снисходительный, апітпв, іп#е- 
пішп; піѣіі еві ео (Шіо) ІгасіаЪіІіпв. 

ігаоіаііо.ошя,/. [ігасЮ] занятів’(чѣмъ), 
упражненіе, обработываніе, 1г. рЫІо- 
ворЬіае, то сія, Іііегагшп. 
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1. ігасШлів, ив, ш. [ігасіо] = ігасіаііо. 
2, ігасіаіиз, рагіср. гл. ігасіо. 
ігасііоіив, оф. [ігаЬо] влекомый, та¬ 
щимый. 

Іг&сііт, аДѵ. [ІгаЬо] растянуто, про¬ 
тяжно, медленно. 

ігаоіо, 1. [ігаЬо] 1) (рѣдко) роіі. вла¬ 
чить, таскать, аіциет сотіа, — ва 
волосы; 2) трогать, дотрогмваться, 
ощупывать, аіідиіб тапи (гоапіЬив); 
гг. ѵиіпега; роеі. іг. 61а Іутае, играть 
на лирѣ; 8) (чаще) заниматься (чѣмъ), 
обдѣлывать, обработывать (что) иди 
завѣдынать, управлять (чѣмъ): Іг. 
іеггаш, обработывать землю; Іг. 1а- 
ваш, прясть; Іг. а г та, употреблять, 
носить — ; іг. сопбіііопев или бе соп- 
біііопіЬив; вести переговоры объ усло¬ 
віяхъ; іг. ресиоіат, ЬіЫіоіЬесат, за- 
вѣдывать — ; Іг. $иЬегпаси1ит, пра¬ 
вить; Іг. Ьеііит, вести войну; іг. гет- 
риЫісат, ге$пит, управлять государ - 
ствомъ; Ъ) толковать, разсуждать, 
трактовать (о чемъ), налагать (что): 
іг. рагіет аіци&т рЫІоворЬіаѳ; іг. 
гее 1га$ісав сотісе; с) обдумывать, 
изрлѣдовать, іг. бейпіііопет; Іосі ігас- 
іаіі; б) іг. аіщиет (азреге, Ьопогійсе 
еіс) поступать, обходиться съ кѣнъ—; 
іг. ее ііа, іаіі тобо, иі еіс. вести себя 
такъ, такимъ образомъ и т. д. 

ігаоіиа, рагіср. и. ігаЬо. 
ігаоіив, ив, т. [ігаЬо] 1) тащеніе, вле¬ 

ченіе, волоченіе, геі аіісіцив; отт. 
ипо ігасіи = не останавливаясь, ра¬ 
зомъ, за одинъ раяъ; роіі. ігасіив 
соеіі, втягиваніе — вдыханіе возду¬ 
ха; 2) движеніе, теченіе, особл. мед¬ 
ленное, іг. а^иагит, Іипае; Іепі ігасіи 
ІаЪііиг; ігор. Іеиів і. огаііоиів; ѳобет 
ігасіи іетрогів, въ продолженіе того 
же времени; Ъ) медленность, іг. ЬеШ, 
шогіів; іг. тегЬолш, медленное про- 
мзвошеніѳ, растягиваніе —; 8) протя¬ 
женіе, положеніе, іг. пшгі, савігогшп; 
іг. соеіі, страна свѣта, климатъ; отт. 
ігасіив = пространство, земля, стра¬ 
на, іоіив іііе іг.; іг. ѴепаГгапив, іг. 
Ьаигепв; Ь) полоса, рядъ, ѵоіѵііиг 
Іопдо ігасіи; іг. шоиііит, агЬогит. 

ігадіііо, <5пів, /. [ігабо] 1) передача, 
сдача, выдача, геі аііси^па, оррібі, «Ги- 
&игіЪае; 2) ігор. повѣствованіе, раз¬ 
сказъ, геі а1іси)ив, о чемъ; (Тас.) іг. 
виргешогиш, — о смерти; Ь) преда¬ 
ніе. 

ігабІіог, огів, т. [ігабо] предатель, 
(Тас.). 

Іха (мли ігапв) -бо, бібі, бііит, 8. 1) 
передавать, аіщиіб аіісиі; іг. игЪеш, 
сдать г., агта, сарііѵов, регіи$ав, 
выдать — ; іг. ее Ьовіі, сдаться непр.; 

ігор. іг. ее тоІиріаііЪив, предаться, 
удовольствіямъ; Ъ) предоставлять, 
ввѣрять, аіісиі витташ ітрегіі, іоі&хп 
гетриЫісаш, сивіобіат патішп; с) 
предавать, выдавать, измѣнять, сіѵеа 
Кошапов ЬагЬагіа; іг. атіеит; 2) ігор. 
повѣствовать, разсказывать, ГаЬіаа 
Рісіог ігабіі іи аиааІіЬив зиів, геш ііа. 
Гасіат евве; ігабипі, еит іп8ііввітипа. 
Гиііве или іэ ігабііиг іивііввітив Гиівве; 
Ь) преподавать, учить, аіісиі ргаесеріа 
бісепбі, орііт&гит агііит ѵіа». 

іга (или ігапв) -босо, хі, сіит, 8.1) пе¬ 
реводить (на другое мѣсто), іг. ехег- 
сііит ех Оаіііа іп Ьі#игев; іг. соЬог- 
іев іи с&віга аб аІЦиет; ігор. іг. аіі- 
^иет аб Ьііагііаіет, развеселять ко¬ 
го; іг. аіідиет аб виат вепіепііат и 
іг. аіідиет аб (іи) виат рагіет, скло¬ 

нить кого на свою сторону; 2) пере¬ 
водить черевъ — , переправлять, іг. 
Ьотіпит тиііііибшет ігапв КЬепига, 
и безъ предл. іг. соріав КЬепит, роп- 
іет = черезъ Рейвъ, черезъ мостъ; 
8) переводить, проводить мвмо, іг. 
соріав ргаеіег савіга; іг. тіеіішав іп 
ігіитрЬо; отт. (іегт. і.)ігабис е^пшп, 
говорить на смотру цензоръ всадни¬ 
ку въ 8накъ одобренія; опт. ігор. іг. 
аіциет рег ога Ьотіпит, выставить 
кого на посмѣшище, поднять кого 
на смѣхъ; 4) (о времени) проводить, 
проживать, іг. тііат рі&сібе; іг. іет- 
рив іаіі гаііопѳ; отт. іг. топив = 
исправлять должность. 

ігасіиоііо, бпів,/. [ігабисо] 1) переве¬ 
деніе, перемѣщеніе, аіісідив аб ріе- 
Ъет, нъ сословіе плебеевъ; Ь) ігор. 
ходъ, течевіѳ, іг. іетрогів; 2) въ ритор, 
а) переносное значеніе, особл. мето¬ 
нимія; Ь) повтореніе слова. 

Ітадиоіог, бгів, т. [ігабисо] переводя¬ 
щій, переводитель; Ротрфпв іг. (пе¬ 
ремѣстившій Клодія изъ рода патри¬ 
ціевъ въ родъ плебеевъ). 

ігайих, йсів, т. [ігабисо] виноградный 
отводокъ. 

ігавіое, обе. [іга^ісив] трагически, 
какъ въ трагедіи. 

іг&віопв, ад$. трагическій, роёіа іг.; 
Огевіев іг., О. въ трагедіи предста¬ 
вляемый; Ігор. а) страшный, ужас¬ 
ный, вееіиз; Ь) высокій, возвышен¬ 
ный, величественный, огаіог; Ьаес 
іга&іса аЦие біѵіпа. 

ігадоѳйіа, ае, /. трагедія; ігор. (ріог.) 
а) высокая, возвышенная или высо¬ 
копарная рѣчь, івіів ігадоебіів іиів 
регіигЬог; Ь) шумъ, крикъ, ехсііаге 
(а^еге, шотѳге) іг&^оебіав. 

іг&коейов, і, т. трагикъ, трагическій 
актеръ. 
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ѣгартіа» ае,/. метательное копье, дро¬ 
тикъ (у галловъ). 

ігаЬа и іг&Ьеа, ае, /. [ігаЬо] волоку¬ 
ша, молотильный волокъ. 

ІгаЬо, іі, сіит, 8.1) тянуть, влечь, та- 
щять, ша^пез іеггшп а<1 ее ІгаЬіІ; іг. 
аі^иет ре<ИЬав (за нога), 1г. паѵев а<1 
Шіоа (къ берегу); Ь) влечь, увлекать, 
склонять, побуждать, ІгаЬіІ апа ^ивт- 
диѳ тоіпріаа; 1г. аіщиѳш а<1 деГеойо- 
пет, іп агта; 1г. аіщиеш іп вшил веп- 
іепйат, іи ѳиат р&гіет, склонить 
кого на свою сторону; с) относить: 1г. 
аіщиісі іп геНдоопеш, считать что об¬ 
стоятельствомъ, касающимся до ре¬ 
лигіи; 1г. аіцоігі іп ргоддепш, счи¬ 
тать что предзнаменованіемъ; іг. аіі- 
^шб іп хпѳііога, толковать что въ хо¬ 
рошую сторову; Іг. (Іесиа ай сопвикш, 
сгітеп іп аі^иет (а приписывать); 
ф брать, 8анмствовать, доставать, Іг. 
віірепсИа; Іг. со^потѳп ех ге аІЦаа; іг. 
вегпктет ех ге аіідпа; Іг. огі^шет аЬ 
аіідио, веста начало, происходить 
отъ кого; е) особл. роёі. втягивать, 
вбирать въ себи; Іг. апга» оге или Іг. 
ашташ (арігііит) дышать; Іг. а4иаш, 
пить; отт. ІгаЬеге = принимать, по¬ 
лучать: Іг. 5#игат геі аііссдш»; іг. іа* 
сіет ѵігііет; іг. соіогет; Іг. тЬогет, 
покраснѣть; Іг. раііогет, поблѣднѣть; 
іг. 8^аата8, покрываться чешуею;/) 
съ предл. а, <ів, ех, таскать прочь, вы- 
оттаскивать, гг. аіщпет а іетріо; Іг. 
іеггшп е тпіпеге; Іг. аі^пісі ех а^гіа; 
опт. ІгаЬеге (еі) гареге = грабятъ; 

2) тянуть, ватягивать, длить, заме¬ 
длять, іг. Ьеііат; іг. оЪгійіопет іп 
Іопдтз; Іг. сотШл, гет іп аегат; іг. 
тогав, медлить; 

3) таскать туда ж сюда, въ равныя 
стороны, согрпа ігасішп; отт. (гор. 
іг. аіщпет іп (ііѵегвит, поставятъ ко¬ 
го въ недоумѣніе, заставить кого ко¬ 
лебаться; апсіогеа пігофіе ігаЬппі, 
писатели склоняются на ту и на дру¬ 
гую сторону, мнѣнія нхъ раздѣлены; 
іг. ресапіат, мотать деньги; іг. аіі- 
^шЙ апіто (іп апіто, спш апіто апо) 
и (аЬеоІ.) іг. ЬеШ расіадпе гаііопеа, 
обдумывать —; 4) роёі. (рѣдко) — за¬ 
тягивать, іг. тіпспіа; Іг. теіа, подо¬ 
брать, подвавать паруса; отт. іг. ѵиі- 
іпаз=наххурнть лицо; Ь) вытягивать; 
отт. іг. Іапаш <И$Фа (ѵеііега, рпгрп- 
гаа, (іаіа репаа) прясть. 

ігаіоіо, 8. = іга^ісіо. 
ігіцѳоііо, опіа, /. [ігвуісіо] 1) переправ¬ 

леніе, переправа, витіпіа, черевъ 
рѣку; 2) Ргор. перемѣщеніе, переста¬ 
новка, тегЬогшп; Ь) преувеличеніе, 
гипербола. 

ігаіеоіив, рагіср. гл. іг^ісіо. 
іга^ѳоіиа, иа, т. [ігауісіо] 1) переправа, 
переѣздъ, іг. іп Вгііаппіат; 2) мѣсто 
переправы. 

ІГ8(]іоІо, ]5сі, ;есіпт, 8. [ігаив^асіо] 1) 
перебрасывать, перекидывать, аІ^иі^К. 
<Іе пате іп патет; іг. ві$иат ігапа 
ѵаіішп; іг. Іеіа; іг. ропіет, навести 
мостъ; иногда съ винит, пад. того 
предмета, черевъ *-ый что перебрасы¬ 
вается: і. пшгшп іасп1о=1г. іаспіат 
1гап8 тпгшп, перебросить копье че¬ 
ревъ стѣну; Ь) переводить, перемѣ¬ 
щать, іг. респйеа іп аііѵаш; ілцесіиа 
іп Оаіііат; Іг. тегЬа, переставлять 
слова; с) переносить, направлять, іг. 
оспіоа аіідпо; іг. іптійіат іп аіі- 
^^ѳт. 

2) переправлять, переводить. Іг. ті- 
Іііеа Ігапа ватеп, Іедопеа іп Вісіііат, 
и (бел предл.) іг. соріав ВЬѳппт; ехег- 
сііпв Райшп іодесіиа, переправлен¬ 
ное черезъ р. По; Іг. ее, переправить¬ 
ся; Ъ) ігдіісеге таге, Аптіит еіс. пе¬ 
реѣхать, переправиться черезъ —; 
отт. Йиѵіоа іодѳеіаа, рѣка, черезъ 
к-ую хто-л. переправился; 

3) =пробивать, прокалывать, прон¬ 
зать, Іг. асіеш; іг. аіциет $1ас1іо, 
ресіпа іегго; 

4) іпігапе. переправляться, перехо¬ 
дить, іг. іп АГгісат; сіавэів І^Ісіі ех 
АГгіса; Ргор. іг&^ісіеі і<1 таіпт іп со- 
Іопіат. 

ігаіаііоіив, оф\, см. ігапвіаііоіия. 
ігаіаііо, опіа,/. = Ігапаіаііо. 
іг&іаіив == ігапаіаіиа, см. ІгапвГѳго. 
ТгаІІеа, іит,/. городъ въ Лидіи; отт. 
ТгаШапив, аф. и виЪеі. Тг&ШааІ, 
бгаш, т. жители этого города. 

ІгаШоео, см. ігапвіиоѳо. 
ігата, ае, /. [ігатеа] основа (въ 
тканьѣ). 

ігатео, см. ігапвтѳо. 
ігатѳа, ііів, т. [ігатео] 1) поперечная 
дорога, боковая дорога; 2) роёі. тро¬ 
па, стезя, дорога. 

іг&тізго, Іг&тШо, см. ігапвтівго, 
еіс. 

ігап&іо, см. ігапяпаіо. 
ігапо или ігапя-по, 1. 1) переплывать, 

ай 8Поа; Іг. Йиѵішп; 2) роёі. переле¬ 
тать, проходить, проникать, іг. ппЫ- 
1а, аагаа; дашв і^пеаш, диой Ігапа! 
ошпіа. 

ігавдиШѳ, аЛѵ. [1^ап^аі11аа] тихо, спо¬ 
койно. 

ігапдиіШіав, Біів, /. [ІгапдпШиа] 1) 
тишина, спокойствіе; Ь) = тихая по¬ 
года, безвѣтріе, тншь иа морѣ; 2) ти¬ 
тулъ позднѣйшихъ римскихъ импе¬ 
раторовъ, Іг. іпа. 
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іг&одиШо, 1, [ігдвдшііоз] дѣлать ти- 
хамъ, спокойнымъ, успокоав&ть. 

ігашіиііішп, і, я., см. ІгапдиШив. 
ігапдиШин, аф. 1) тихій, безвѣтрен¬ 
ный, шаге, соеіош, вегепііаа; опт, 
зйЬзі. ігапдиШит, і, я. тихая погода, 
безвѣтріе; ігапциіііо м іп і^ап^пі11о, 
въ тихую погоду; 2) тихій, саокоЙ- 
ный, безмятежный, апітав, ѵііа; Гасе- 
ге аіщпет ех ігаіо ігапдоіііит; отм. 
зйЬзі. ІгавдаШшп, і, я. тяшнва, спо¬ 
койствіе, марь, гетраЫісаш іп ігап- 
^иШат гейіяеге; і^ап^иШо аіщиій 
рега#ѳгѳ (спокойно, безъ шума), 

ігапв, ргаер. сит. ассиз. 1) черезъ, за 
(съ винит. под), на другую сторону, 
^асеге аіщоій іг. таіішп, іг. тигапц 
шшііі іг. таге тіяац 2) при иаъол. 
покоя: по ту сторону, по той сторовѣ, 
за (съ твор. я.) еазе, ЬаЬііаге і. КЬе- 
пихп. 

ігапя аЬѳо, аЪіі, аѣііит, 4.1) прохо¬ 
дить, рег тейіат асіет; 2) проходить 
насквозь, пронзать, іг. соаіаш. 

ігапнаоіог, бгіз, т. совершитель, по¬ 
средникъ (см, ігахш#о, 2). 

ігапнаоіив, рагіср. %л. ігап8І#о. 
ігапя-ас1і$о, айб^і, айасішп, 8. на¬ 

сквозь вонзать, епвет, отт. роіі. 
= прокалывать, пронзать, аіщпет 
Гегго. 

Тгапв-аіріпшц аф. заальпійскій, за 
Альпами лежащій, находящійся; отт, 
зйЬзі. -ріяі, бпш, т. живущіе за 
Альпами. 

ігап-воѳп(Іо, <1і, ваш, 8. (ігапв-всап- 
йо] 1) іпігапз. переходить, іо Ііаііаш, 
іп Ъоаііит патѳв; ігор. іг. а<1 та^ога, 
ай Іетіога; 2) ігапз. переходить че¬ 
резъ —, іг. іовлат, в от ед; Ь) ігор, 
переступать, нарушать, іг. огйіпет 
паіагае, бдев іогів. 

ігап-вогІЪо, рві, ріит, 8. 1) перепи¬ 
сывать, ІіЬгит, іеві&тепіот; Ъ) іепѣ. 
і, іг. аііциій іп аіщиет, записать что 
за кѣмъ, на чье-либо имя: іг. потіпа 
(долги) іп восіов; 2) ігор, передавать, 
уступать, всерігиш аіісиі; 8) = при¬ 
писывать, причислять, включать, іг. 
іигтаа едоііпт іп іипйііогит аіав; 
роіі, іг. таігев игЬі (переселить въ г.), 

іг&пв-оогго, ооггі или оиоиггі, оиг- 
вит, 8. I. іпігапз. 1) перебѣгать, бѣ¬ 
жать (куда), ай аіідиеш, іп аіісга са- 
віга; Ь) ігор. переходить, іг. а<1 те- 
Ііпв, іп (Ііввішііѳт гет; 2) пробѣгать, 
проѣзжать, бѣжать миио, ргаеіег 
оспіов; П. ігапз. пробѣгать, проѣз¬ 
жать быстро, поспѣшно проходить 
(ао, черезъ), іг. Сатрашалц топ- 
іішп; ігор. іг. сог8от впот, пройти 
поприще жизни. 

ігапвоигиив, ив, т. [ігадвсшто] про- 
бѣганіе, быстрое прохожденіе; ігор, 
ігапвсигва или іп ігапвсигва = бѣгло, 
мимоходомъ. 

Тгапв-(1ааиЫвпав, аф. задунайскій, 
за Дунаемъ лежащій, находящійся, 
ге^іо. 

ігапв-сіо, ігапв-кіиоо, см. ігаіо, іга- 
іиоо. 

ігапвѳппа, ас, /, сѣтка, рѣшетка. 
Ігапв-оо, іѵі (іі), ііит, 4. I. іпігапя. 1) 
переходить, СітЬгі е Оаіііа іп І(а1іат 
ігапаеипі, ітрегіпт ігапвіі ай аіішп; 
Мова іп ЕЬепит ігапвіі (= впадаетъ); 
ігор. а) переходить на чью-либо сто¬ 
рону, іг. асі Ьовіет, ай рІеЬет; іг. іп 
а Несу ив вепіепііат, согласиться съ 
кѣмъ; іг. іп а! іа отпіа, быть против¬ 
наго мнѣнія; Ь) роіі. = превращать¬ 
ся: іг. іп вахшп, — въ камень, іг. іп 
ріигев й^игав; 2) проходить, рег ше- 
йіа савіга; Ь) ігор. проходить, жиио- 
вать. исчезать, іетрпв, ^Іогіа ігапвіі; 
йіев 1е&І8 ігапвііі; П. ігапзіі. 1) пере¬ 
ходить черезъ —, іг. вшпеп, ЕпрЬга- 
іеш, раіийет, АІрев, Гогит; Йшпеп 
ігапвігі роіевЦ Ь) ігор. преступать, 
нарушать, іг. тойот, б пев тегеспд- 
йіае; 2) проходить, іг. ііег, Рогтіаа; 
ігор. а) касаться, упоминать, іг. отпіа 
ІѲ7ІІѲГ; Ь) (о времени) проводить, про¬ 
живать, іг. тііаш, шиш; 8) прохо¬ 
дить мимо, особл. ігор. іг. шпііа, оста¬ 
вить безъ вниманія, пропустить мно¬ 
гое; іг. аіщпій аііепііо, не упоминать, 
умолчать о чемъ. 

ігапв-Гбго, іЫі, Ійіпт, Гегге. 1) пере¬ 
носить, ресипіа АіЬепав ігапвіаіа евЦ 
іг. ЪеІІпт іп Ііаііат; іг. савіга Вае- 
ііт, черезъ р. Б; ігор. іг. веппо- 
дет аііо, заговорить о другомъ пред¬ 
метѣ; іг. сгітеп, соірат ід аіішп; сло¬ 
жить, взвалить вину в а другого; іг. 
ітрегіпт ай аіщпет, передать —; іг. 
ве ай аіщпій, обратиться къ чему; іг. 
аіщиій іп поташ вресіеш, дать чему 
новый видъ; Ъ) = переводить, пере¬ 
возить, саріітов ех Оегшапіа; іг. іп- 
депіев соріав Ьотіпит; с) переписы¬ 
вать, вносить, гаііопев іп іаЬдІа»; ф 
переводить (на другой языкъ), іг. аіі- 
^шй ех Сгаесо іп Ьаііппт; е) і. тег- 
Ъит, употроблять слово въ перенос¬ 
номъ значсвіи, ѵегЬа ігапвіаіа; 2) 
носить мимо, проносить, провозить, 
согопаа іп ігішпрЬо; ігішпрЬатіі — 
агта, іеіа зі^па^пѳ аегеа еі тагтогеа 
ігапвіиііі. 

ігапв-Гі^о, йхі, бішп, 8. прокалывать, 
пронзать, аііддет ^Іайіо. 

Ігапв-йзйго, Е преобразовать, пре¬ 
вращать. 
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Ігапя-ГдсИо, Г5<1і, Говват, 8. прокалы¬ 
вать, пронзать, аіщиет. 

ігапвГогтів, е, аф. [і^апв-Гогта] 1) 
перемѣняющійся, измѣняющій свой 
видъ; 2) измѣненный, преобразован- 
иый. 

ігапа-Гогто, 1. преобразовывать, пре¬ 
вращать, 

ігапв-Гбго, 1. просверливать, прокалы¬ 
вать. 

ігапвГоваиз, рагіср. и. ІгапаГобіо. 
ігапвГгеІо, 1. [Ігапв-Ггеішп] переплы¬ 

вать, переправляться черезъ море. 
іг&пвГода, ае, сотт. [ігапвГпдіо] пе¬ 
ребѣжчикъ, переметчикъ. 

ігапа-Газіо, Га^і, Гадіішп, 8, перебѣ¬ 
гать, переходить на сторону непрія¬ 
теля. 

ігапвГйдіит, іі, п. перебѣганіе, пере- 
хожденіе на сторону непріятеля. 

Ігапв-Гшыіо, Ші, ГОашп, 8. ^пере¬ 
ливать, аяиат іп аііа таза; 2) ітор. 
переносить, изливать, атогетп ответ 
іп аіщпет, Іаибеа впав а(і аіщиет. 

ігапнГйаіо, ошв, /. [ІгапаГппбо] 1) пе- 
релянаніе; 2) ітор, перенесеніе. 

ігапя&гд&іог, дгеаапа я., 8. йероп. 
[ігапа-дгабіог] 1) іпігапя. пересту¬ 
пать, переходить, рег топіеа іп Ііа- 
Ііат; ітор, 1г. аб аіщпет, іп рагіев 
аіісгцоа, перейти на чью сторону; 2) 
ігапз. переходить черезъ —; 1г. топ- 
іет, Яотеп, тппіііопет; ітор. 1г. теп- 
Ііопет геі аііступа, не упоминать, 
умолчать о чемъ. 

ігапавгеввіо, бпів, /. [ігапвдгѳбіог] 1) 
переходъ, баИопш; 1г. Іпа іп Ѳегта- 
піат; 2) въ ритор, перемѣщеніе словъ, 
уклоненіе отъ обыкновеннаго поряд¬ 
ка словъ. 

1. ігапвдгѳввшц рагіср. и. Ігапвдгѳ- 
(ІІОГ. 

3.Ігапвдгѳвкив, па, т. [Ігапа-дгѳбіог] 
переходъ. 

ігапвіяо, 5ді, асіот, 8. [Ігапаадо] Л 
собсгв. прогонять насквозь, отт. а) 
вонзать, 1г. епвеш, діабіпт рег рес- 
Іпа; Ь) пронзать, прокалывать: 1г. аІІ- 
Чист діабіо; 2) (чаще) приводить къ 
концу, кончать, совершать, гет, пе- 
доіішп, Ьеііпт; ігапвасішп еві, кон¬ 
чено; Ігапаідеге спт аіщпо, порѣ¬ 
шить, учинить сдѣлку, раздѣлаться 
съ кѣмъ; 1г. спт ге аііфіа, покон¬ 
чить — , справиться съ чѣмъ; 3) (о 
времени) проводить, проживать, ѵііат, 
Іетрпз. 

ігапвШо (ігапввТІіо), Нѵі или Іпі, — 4. 
1) хпігапв. перескакивать, іп патет 
Ьозііпт; ітор. быстро переходить: аЬ 
оно сопвіііо аб аііегпт; 2) ітапв. пе¬ 
рескакивать черезъ — : 1г. тпгпш; 

ітор. а) проходить молчаніемъ, про¬ 
пускать, не упоминать, рпІсЬеггітат 
гет, ѵііае рагіет; Ъ) = переступать, 
не соблюдать, не знать мѣры: 1г. то- 
бісі тппега ЬіЪегі. 

ІгапвШо, бпів, /. [Ігапаео] 1) прохож¬ 
деніе (мимо) 1г. ѵівіоппт; 2) ітор. пе¬ 
реходъ (на чью сторону) восіогпні, 
аіісщпв аб Ьоаіет; отт. роН. 1г. тог- 
ѣі, зараженіе; 3) сопсгеі. проходъ: 
Ігапзіііопев регѵіае Дат потіпапіиг. 

ігапвііо, 1. [Ігапвео] проходить, про¬ 
ѣзжать. 

Ігапвііогіив, аф. [Ігапвео] проходный, 
съ проходомъ, бот па. 

Ігапвііив, пв, т. [ігапвео] 1) переходъ, 
1г. Гасііів, ітребііпв; 1г. Аіріпт — че¬ 
резъ А.; ітор. переходъ на чью-либо 
сторону, или въ рѣчи, переходъ отъ 
одного предмета къ другому; 2) сопсг. 
мѣсто перехода, проходъ: іпвібеге 
Ігапаііпа; 3) прохожденіе (мимо); отт. 
іп Ігапвііп, мимоходомъ; Ъ) ітор. ми¬ 
нованіе, Іетреаіаііа. 

Ігапв]-, см. іха*]-. 
ігапѳіаііоіиа, аф. [ІгапеГего] обыч¬ 
ный,обыкновенный. 

ІгапвІаІіо, бпів, /. [Ігапа-Гѳго] 1) пере¬ 
несеніе, переводъ, ресапіагшп; ітор. 
1г. сгітіпіа, сложеніе вины на кого; 
2) (у позднѣйшихъ писателей) пере¬ 
водъ на другой языкъ; 3) въ ритор. 
переносное значеніе, метаФОра; Ь) 
перестановка словъ. 

Ігапвіаііііив, аф. = Ігапвіаіісіпв. 
ігапвіаіітив, аф. [ІгапеГего] перенос¬ 
ный, спорный. 

іт&пвіаіог, бг:а, т. [ІгапеГего] пере¬ 
носчикъ; 1г. ^ааев1агае, Цнцер. о 
Веррѣ, к-ый, будучи квесторомъ, пе¬ 
редалъ ввѣренныя ему деньги Суллѣ 

ігапві&іив, рагіср. %л. ІгапяГего. 
ігапві&іив, па, т. [ігапаГѳго] перене¬ 

сеніе. 
Ігапв-Шоѳо,-2. просвѣчивать, 

быть прозрачнымъ. 
ігапвІиоійиЕ, аф. [Ігапвіасео] про¬ 

зрачный. 
ігапв-тагптв, аф. заморскій: а) за 
моремъ находящійся или происходя¬ 
щій, депа, гее; регедгіпаііо Іг., — въ 
страны, за моренъ лежащія; Ь) изъ- 
за моря пришедшій, босігіпа, аохіііа. 

ігапв-тѳо или Іг&тео, 1. переходить, 
проходить, Іосшп. 

Ігапв-тідго, ^переселяться, 
ігапв-тіввіо, опія, /. [Ігапя-тіИо] пе¬ 
реправа, переѣздъ. 

1. ігапвтіввпв, рагіср. и. ігапатіііо. 
2. Ігапвтіввгів, па, т. [Ігапатіііо] = 

Ігапатіваіо. 
Ігапв-тІИо, тіаі, тівапт, 8. 1) пу- 
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скатъ черевъ — , пропускать, позво¬ 
лять пройти, ехегсіішп рег бдев ео- 
гшп; іг. е^ишп рег Йиѵіиш; (Іотав 
ігапвтііііі ітЬгет; іг. еавет рег Ія- 
101 (= вонзить); Ъ) пропускать, не 
обращать вниманія, арий пов іпапіа 
Ігапатіиапіиг; 2) пересылать, пере¬ 
правлять, перевозить, аіісиі аіщиіб; 
іг. ехегсііат, Іе^опев; ігор. Авіа тіііа 
Кошат ігапітівіі; іг. Ьеііот іп Ііа- 
Ііат (перенести); Ъ) передавать, ввѣ¬ 
рять, Ьеііот Ротре^о (веденіе в., на¬ 
чальство); 1. Ьегебііаіет (передать, 
уступить); ігор. іг. іетров геі аИсоі, 
посвятить —; 3) = переходить, пере¬ 
правляться или перелетать, переплы¬ 
вать черезъ —; іг. іп 8&г(ііпіат, ех 
Согвіса іп Аігісат; Ьоаіеа іат ігапв- 
тівегапі аб ѵавіаікіат Ііаііае огат; и 
ігапі. іг. ІЬегшп, ЕорЬгаіет; аѵів 
ігапвтііііі таге; віпоі ігапатіііііог; 
роіі. іг. сатрот согаи и іг. сопат, 
перебѣгать —; 4) (о времени) прово¬ 
дить, проживать, іг. тііаш. 

ігапз-топіапив, аф. за горами, по 
ту сторону горъ находящійся. 

Ігапв-тоѵѳо, шоті, тбіот, 2. пере¬ 
двигать, перемѣщать. 

йг&пвпшіЗДІо, бпів, /. [ігапатиіо] пе- 
ремѣненіе, перемѣщеніе, 

іхаав-тйѣо, 1. перемѣнять, обмѣнять, 
ігапв-п&іо, 1. переплывать, 
йгапв-по, ем. Ігапо. 
Тгапв-ра<Іапив, аф\ находящійся за 

рѣкою Рабив (нын. По), 
йг&пв-рбпо, рбѳиі, ровІіит, 8. 1) пере¬ 

ставлять, перемѣщать: ехегсііат іа 
Ніврааіат; 1 тііііеѳ Яиѵіпт (черезъ 
рѣку); 2) ссылать въ ссылку, іг. аіі- 
^иет іа іпвиіат. 

іхапв-рогСо, 1. перевозить. 
Тгапа-гЬѳпалив, оф. за Рейномъ на¬ 
ходящійся, зарейнскій, отт. виЪві. 
»ці, бгиш, т. живущіе за Рейномъ, 

ігапнво-, ем. ігапво-. 
іхапвѳіііо, см, ігапвіііо. 
ігапввиио, I* [ігапаіііо] перескакивать, 

перепрыгивать, ех е^ио іп ецппт. 
йгапв-вио, ааі, вЕіит, 3* прошивать, 
роіі. прокалывать, аііциіб аса. 

ТгапвШэѳгшив, аф*. по ту сторону р. 
Тибра находящійся. 

іх&пяігат, і, п. 1) поперечное бревно, 
перекладина; 2) лавка для гребцовъ, 
особл. рІигаХ. 

іхапвиііо, 1. см. ітападиііо. 
ігапвио, ем. іггапввио. 
ігапаѵѳоііо, баів, /. [ігапяѵеЪо] 1) пе¬ 
реправа, переѣздъ, іг. Аспегопііі, 
черезъ рѣку А.; 2) проѣздъ, особл. 
римскихъ нсадниковъ на смотру въ 
присутствіи цензора. 

іхапв-уёЬо, техі, тесіит, 8. 1) перево¬ 
зить, переправлять, соріав іп Вгііап- 
піат, отт. разе. ігапвтеЬі, переправ¬ 
ляться, переѣзжать: іп АГгісапц 
роёі. ігапвѵеЪі саегаіа (асемз.=черегь 
море); 2) провозить мимо, агша вро- 
Ііациа сагрепіів; отт. разе, ігапвтв- 
Ы, мимо ѣхать, проѣзжать, особл. о 
рммскнхъ всадникахъ, см. ігаавѵесііо, 
2; ігор. (о времени) проходить, мино¬ 
вать: ігапвѵесіат еві іетрпв. 

Ігапв-УѲгЪёго, 1. пробивать, прокалы¬ 
вать, пронзать. 

ігапвуегзагіив, аф*. [ігапяѵегвпв] по- 
перѳгъ лежащій, поперечный, іцрлт. 

ігапяуѳгвив, аф. поперѳгъ лежащій, 
поперечный, іовва, тіа; ігор. адеге 
аИфоею ігапвтепат, совратить кого 
съ прямого пути; ігапятепиш оссиг- 
геге, перечить, мѣшать; ргоѵегЪ. поп 
бі#ііит ігапвтепат бівсебеге, ни¬ 
чуть, нисколько не удаляться; они. 
а) бе (ех) ігаштепо и рег (іп) ігапа- 
ѵепит = аёѵ. поперегъ, съ боку, 
ігор. нечаянно, неожиданно; Ь) ро&. 
(пеиіг.) Ігапвгегза—а^г. вкось, съ бо¬ 
ку, косо, іаегі. 

Ігапв-Уоіо, 1. ігапв. и іпігапз. 1) пере¬ 
летать; ігор. поспѣшно переходить, 
спѣшить, іп аііат рагіет; іг. Аіреа; 
2) мимо пролетать, ігор. а) поспѣшно 
проходить мимо —: іг. аі^пет; 6) 
оставлять безъ вниманія, пренебре¬ 
гать, іп тебіб ровііа. 

ігапвуогвиз, аф*. = ігапвтепив. 
Огарев, 61І8, т. тиски для выжиманія 

оливковаго масла. 
ігарёіиа, і, ж. = ігарев. 
Тгаренов, апііі,/. городъ въ Понтѣ. 
Тгавітёпив, і, ж. (Іасив), озеро въ 
Этруріи, извѣстное побѣдою Ганни¬ 
бала надъ Римлянами въ 217 г. 

ігат-, см. Ігапіѵ-. 
ТгѳЬаііиа, родовое имя; Сфов Т. Тевіа, 
правовѣдъ, другъ Цицерона. 

ТгѳЫа, ае, ж. рѣка въ верхней Италіж, 
при к-ой Ганнибалъ одержалъ побѣ¬ 
ду надъ Рямлянамн въ 217 г. 

ТгеЪспіив, родовое нмя; Сфив Т. ле¬ 
гатъ Цезаря въ Галлія. 

ТгѳЬйІа, ае, /. 1) городъ въ землѣ са¬ 
бинской; 2) городъ въ Кампаніи. 
Отт. ТгеЪиІапив, аф*. и виЪві. 
ТгѳЬиІапит, і, п. усадьба блнзъ г. 
Т. въ Кампанія. 

йгѳоёпі, ае, а, аф*. пит. <2Шг. [ігесепіі] 
по триста. 

ѣгѳоѳпіѳвітив, аф. пит. огй. [ігесепіі] 
трехсотый. 

ігѳоепіі, ае, а, аф*. пит. сагй. триста. 
ітеоепЦез, аде. пит. [ігесепіі] траста 
разъ. 
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ігѳ-чіёоіѳв, адѵ. = іегбесіев. 
ѣгесіёоіт, оф. пит. сагй. [Ігеа* бесет] 

тринадцать. 
ІгѳтѳЪшніив, аф. [Ігето] дрожащій. 
Ѣгѳтѳ-Гёоіо, Гёсі, Гасіот, 3. приво¬ 

дить въ трепетъ, потрясать. 
ігетешіав, аф. [ігето] страшный, 

ужасный. 
ѣгетѳвоо и Ігетівоо,-3* затряс¬ 

тись, задрожать, затрепетать; ігапв. 
задрожать передъ кѣмъ, бояться че¬ 
го: 1г. тосет аіісгцив. 

ѣгето, пі, — 8. 1) гЫгапв. трястись, 
дрожать, трепетать, іеііпз Ігешіі роі- 
ап ре<1ат; агіав ІгетппЦ ѵох Ігетіі; 
2) Ігапз. дрожать передъ (кѣмъ), 
ужасно бояться, страшиться (чего), 
1г. аіщиіб, аііцпет. 

ігето г, огів, т. [ігето] трясеніе, дро¬ 
жаніе, трепетъ. 

ігетйіив, аф. [ігето] 1) трясущійся, 
дрожащій, шалав, тох; 2) асігѵ. (роН.) 
заставляющій дрожать, бросающій 
въ дрожь, &ірта. 

ігерійсшіег, асіѵ. [ІгѲрібо] боязливо, 
торопливо вслѣдствіе страха. 

ігѳріі&ііо, бпІ8,/. [Ігерібо] 1) бѣготня 
вслѣдствіе страха, суматоха, смятеніе; 
2) торопливость, смущеніе, страхъ. 

ігѳрііѳ, айѵ. [Ігерібив] боязливо, то¬ 
ропливо вслѣдствіе страха. 

Ігерійо, 1. 1) торопливо, боязливо бѣ¬ 
гать туда и сюда, суетиться, со стра¬ 
ху бросаться, 1г. аб агсеш, аб агта; 
1гері(1аЬап1 сігса еит; 2) быть въ стра¬ 
хѣ, тревожиться, безпокоиться, боять¬ 
ся, 1г. Гасеге аіщиіб; 1г. пе еіс,; 1г. 
сопвіііів, не знать на что рѣшиться; 
3) роН. дрожать, трястись, трепетать, 
іг. теіп, ІЬгтібіпе; ресіпа Ігерібаі, 
сердце бьется; Запила Ігерібаі, — 
трепещетъ. 

Ігѳрійш, оф. 1) торопливо, боязливо 
бѣгающій туда н сюда, іеггог Кота- 
П08 рѳг сааіга Ігерібоа а$іІ; 2) (чаъце) 
исполненный страха или недоумѣнія, 
встревоженный, озабочевный, сигіа, 
аепаіпа, Ьото; ігерібив геі аіісщив, 
насчетъ чего, вслѣдствіе чего; 8) (о 
прсдм. пеодугиевл. и отвлвченн.) без¬ 
покойный, тревожный, смутный, тііа, 
Іііегае; гее Ігерібае, обстоятельства, 
времена —; Ъ) роН. дрожащій, вол¬ 
нующійся, тепа, а^и&, аЬепшп (= ки¬ 
пящій. 

Ігѳв, ігіа, оф. пит. трн. 
Ігѳа-УІгі, огит, т. коллегія или ком- 

ииссія, состоящая изъ трехъ лицъ — 
жрецовъ (1г. ерпіолев) или должност¬ 
ныхъ лицъ (іг. геірпЫісае сопаіі- 
Іиепбае). 

Тгвѵёгі или Тгѳѵігі* бгшп, т. народъ 

въ Галліи бельгійской; Аи^ивіа Тге- 
ѵігогшл, гл. городъ Тревнровъ, нынѣ 
Триръ. 

Ігі-апвйіив, оф. треугольный; отт. 
зиЬві. -Ішл, і, п. треугольникъ. 

ІГІ&ГІІ» бгшл, т. [ігѳв] тріаріи, лучшіе 
солдаты у римлянъ, занимавшіе въ 
строю третью линію какъ резервъ 
(см. Ъазіаіі и ргіпсіреа); отт. ргоѵсгЬ. 
гее ге<ііі1 аб Ігіагіоа, дѣло дошло до 
крайности. 

ТгіЪаШ, бгаш, т. ѳракійскій народъ 
въ Мизіи. 

ТгІЬоооі (ТгіЪбоі), бгпт, т. народъ 
на лѣвомъ берегу Рейна въ нижнемъ 
Эльзасѣ. 

ігіЪдІив, і, ж. = ІгіЬпІав, 1. 
ІгіЬи&гіав, аф. [ігіЪив] къ трибѣ от¬ 

носящійся, до трнбы касающійся, 
гев; сгітѳа Іг., обвиненіе въ подку¬ 
пѣ трнбы. 

ІгіЪйІів, іа, ж. [ІгіЬпа] X) изъ той же 
трибы, къ той же трнбѣ принадлежа¬ 
щій, Іг. 1ші8, к-ый изъ одной трибы 
съ тобою; 2) роёі. простой человѣкъ. 

ІгІЬйХиш, і, п. [Іего] молотильня, мо¬ 
лотильный волокъ. 

ІгіЬйІив, і, ж. 1) болотный рожокъ, чи¬ 
лимъ (колючее растеніе); 2) въ яз. 
военн. родъ капкана. 

ІгіЪип&І, Йіа, п. 1) родъ эстрады, полу¬ 
кружное возвышевіе, на к-омъ стоя¬ 
ли веііае согиіеа, для важнѣйшихъ 
должностныхъ лицъ (консуловъ, пре¬ 
торовъ — въ Римѣ, проконсуловъ и 
пропреторовъ въ провинціяхъ; въ 
лагерѣ для главнокомандующаго) бе 
веііа ас ІгіЬппаіі ргошшсіаге, а^ііог 

• рго ІгіЬппаіі; Ъ) ігор. = іп ІгіЬипаІі 
аебепіев, въ противоположность къ 
іогшп = народъ на площади; 2) мо¬ 
гильная насыпь, памятникъ (Тас.). 

ІгІЪипаІия, ив, ж. [ІгіЬиппа] достоин¬ 
ство трибуна, должность трибуна. 

ігіЪипіоіив (Ііиа), оф. [ІгіЬиппа] 1) 
къ трибуну относящійся, принадле¬ 
жащій, трибунскій; Ьопог Іг. достоин¬ 
ство трибуна; роіеаіаа Іг., власть 
трибуна; Іех Іг., зак., предложенный 
трибуномъ; сотіііа Іг., — для избра¬ 
нія трибуновъ; 2) вѵЪві. іиа, іі, ж. (вс. 
тіг) занимавшій должность трибуна. 

ІгІЬйпшц і, ж. [ІгіЬпа] первоначально 
глава, начальникъ трнбы, впослѣд¬ 
ствіи: а) ІгіЪапі рІеЪів (рІеЬ^'і) и 
аЬвоІ. ІгіЬапі, народные трибуны, из¬ 
бранные для защиты интересовъ на¬ 
рода противъ притязаній патриціевъ; 
Ь) ХгіЪшіі шііііпт (тіііі&геа), военные 
трибуны, начальники, которыхъ въ 
каждомъ легіонѣ было по шести; с) 
ІгіЪипі тііііит сопаиіагі роіеаіаіе, 
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военные трибуны съ консульскою 
властію, к-ые избирались въ Рннѣ 
вмѣсто консуловъ, когда рѣшался 
споръ о выборѣ плебеевъ въ консулы; 
ф ІгіЬіші аегагіі, казначей, помощ¬ 
ники квесторовъ; е) ІгіЬшшв Сеіегшп, 
начальникъ всадниковъ, см. Сеіегеа. 

ІгіЬио, пі, йіит, 8.1) давать, удѣлять, 
жаловать, даровать, аииш сищие (каж¬ 
дому свое); 1г. ргаешіа тіІіІіЬив, аіісоі 
ѵісіогі&т, расет іеггіа; 1г. аіісиі $га- 
ііат, благодарить кого; 1г. Іапбеш, 
хвалить кого; 1г. Ьепебсіа, оказыв. 
благодѣянія; 1г. Іетрив, сііет еіс. аіі- 
сиі геі, удѣлить, посвятить —; 2) 
предоставлять, уступать, 1г. аіісиі 
ргіогез рагіев (первое мѣсто, преиму¬ 
щество); отт. 1г. аіщиісі аіісиі (геі 
аіісиі) = имѣть кого (что) въ виду, 
дѣлать что ради кого (чего): 1г. аіі- 
^иі<1 атісіііае, геіриЫісае, сдѣлать 
что ради дружбы, ради государства; 
1г. аііяиіб ѵаіеішііш, заботиться о 
здоровьѣ; 1г. огбші риЫісадогит И- 
Ьегаііввіте, угождать — ; Іг. іи ѵиі- 
$ив, дѣлать все для народа, служить 
всѣмъ; таііиш 1г. аіісиі и 1г. аіісиі 
та&по ореге, высоко ст&внть, ува¬ 
жать кого; 8) приписывать, 1г. аіі- 
^иі(і сиірае виае или аііси^ив; 1г. са- 
виз айѵегвов ЬотіпіЪив, весипбов Гог- 

• іипае виае; Ъ) іг. съ двумя дателън. п. 
вмѣнять: Іг. аіідиіб аіісиі ѵіііо, іашіі, 
і$паѵіае (въ порокъ, въ похвалу и 
т. д.); 4) (рѣдко) Іг. іп аіфиііі, дѣлить, 
раздѣлять: отпет тіт 1с^иеп<1і іп 
биав рагіев. 

ІгіЬив, ив, /. триба: а) одна изъ тѣхъ, 
иа к ыя первоначально раздѣлены 
были граждане Рима: Каптев, Тіііев, 
Ьисегев; Ь) одна изъ трибъ Сервія 
Туллія, к-ыхъ впослѣдствіи было 85 
(гивіісае 81, игЬапае 4). 

ігіЬиІагіив, аф*. [ІгіЬиІит] 1) подат¬ 
ной, къ дани, къ податямъ относя¬ 
щійся, песевэііав Іг., необходимость 
платежа податей; 2) платящій подать, 
обложенный податью, сіѵіі&іев, воІшп. 

ІгіЪиііт, адо. [ІгіЬив] по трибамъ, пи¬ 
тов (ііѵібеге. 

ІгіЬйІіо, опів, /. [ІгіЬио, см. 4] раздѣ¬ 
леніе. 

ігіЬйіит, і, п. [ІгіЬио] пбдать, дань, 
ітропеге іг., ігор. агЬог іегі ІгіЬиІа 
ботіпо. 

ІгіЪйІия, рагіср. \л. ІгіЬио. 
ІгіЬйІив, аф. [ІгіЬив] по трибамъ 

устроенный; сотіііа ІгіЬиІа, въ к-ыхъ 
подача голосовъ происходила по три¬ 
бамъ. 

ігіоаѳ, йгшп,/. непріятности, хлопоты, 
мелочи, боте&ііс&е Ігісае. 

Тгіооа, ае, /. городъ въ Ѳессалія. 
Ігіоѳпагіав, аф. [ігісепі] изъ тридца- 
«состоящій. 

Ігісёпі, ае, а, пит. дхзіг. [Ігі&іпіа] 
по тридцати. 

ігіоѳрв, ірііів, аф*. [Ігев-сариі] трех¬ 
главый; о трехъ головахъ, СегЬегов. 

ІгІоѳаІпша, аф. пит. огіі. [ігі^іпіа] 
тридцатый. 

ІгіоЬіІа, ае, /. бесѣдка въ саду. 
Ігіоіев «мм Ігіоіѳпа, адѵ. пит. [ігі- 

&іп1а] тридцать разъ, 
ігіоііпшт, іі, п. 1) софа въ столовоі; 

2) столовая. 
ігіоог, 1. йероп. 1) находить (въ чемъ) 

затрудненія, дѣлать отговорки; 2) го¬ 
ворить, выражаться темно, неясно. 

ігІоогрог, бгів, аф*. [Ігев-согрив] имѣю¬ 
щій три тѣла. 

ІгІ-оиѳрів, ібів, аф*. имѣющій три 
острія. 

ІгІ-йѳпв, Не, аф*. трезубчатый, о трехъ 
зубцахъ, обыкн. виШ.тавс. трезубецъ, 
особл. Нептуна. 

ІгійѳпШѳг м -дет, бга, ёгат, аф*. [ігі- 
бепв Гего, #его] носящій трезубецъ 
(эпитетъ Нептуна). 

Ігідѳпіівѳг, аф. см. ЬгійѳпііГѳг. 
ігісіищп, і, п. [Ігев* <Иез] три дня. 
ѣгіѳппІА, іит, ». [Ігев-ашта] собстѳ. 

оф*. лс. васга = Ігіеіегіса васга, см, 
Ігіеіегісив. 

ігіѳппіит, іі, ». [ігев' ашшв] три года, 
трехлѣтіе. 

ІГІѲП8, Іів, т. [Ігев] 1) третья часть 
асса, см. &в; вообще третья часть (цѣ¬ 
лаго) Ьегев ех Ігіепіе, наслѣдникъ, 
получающій третью частъ. 

ігіѳпІаЪоІив, оф. = ігіепііив. 
ігіѳпііив, аф*. [Ігіепв] отданный илы 

отдаваемый за третью часть, а&ег. 
ігіѳгагоішя, і, т. капитанъ трехве- 

сельнаго судна, см. ігіегів. 
ігіегів, е, оф. (сл.хрсч)трехвесельный, 
имѣющій три ряда веселъ, обихное. 
виЬві. (вс. паѵів) /стіп. трехвесельное 
судно. 

ігіѳіегіоив, аф*. (ел. хрен.) тригоднч- 
ный, бывающій, повторяющійся че¬ 
ревъ каждые три года; особл. ігіеіе¬ 
гіса васга «ми ог&іа, празднество въ 
честь Вакха, совершавшееся въ Ѳи¬ 
вахъ черезъ каждые три года. 

ІгІѳІегів, ібів,/. = Ігіеіегіса васга, см. 
Ігіеіегіоив. 

ІгШігіат, аАѵ. [Ігев] тройственно, съ 
трехъ сторонъ, на три стороны или 
на три части. 

Ігі-Яаих, сів, оф. [Ігее-Гаих] три пасти 
имѣющій или изъ трехъ пастей вы¬ 
ходящій (роёі.). 

1гі-й<іив, аф. [Ігев-Апбо] троерасщеп- 
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жый, трехр аз дѣльный, трехвубчатыЙ; 
роН. Яапша іг., молнія. 

ѣгіГогтІв, е, аф. [ігев-Гогта] имѣющій 
три вида, три образа, тройственный; 
біт& 1г. = Біапа, называвшаяся так¬ 
же Ьппа и Нѳсаіе; пшшіаа іг. = небо, 
море, подземное царство, 

ѣгі-дотішів или іег-зетіпив, аф*. 
1) тройничный, ігаіег; 2) тройной, 
тройственный, тісіогіа; роН. 1г. тіг = 
Оегуоп (ігісогрог); іг. сапів — СегЪе- 
гпв; іг. Нѳсаіе — (Ііѵа ігіГогтів, ем. 
ігі&гтіа; Ь) ігор. весьма большой, ве¬ 
личайшій, Ьопогез; е) іг. рогіа, воро¬ 
та древняго Рима у подошвы Авен- 
тннскаго холма. 

ѣгІзѳвітив = ігісевітив. 
ѣгІвіпіа, аф*. пит. сагй. тридцать. 
Ігі^оп, бпіз, т. (сл. грен.) 1) небольшой 

мячигь; 2) ігор. игра въ мячикъ. 
ѣгШЬгів, е, аф. [ігев-ІіЬга] трех Фун¬ 

товой. 
ѣгіііодиів, е, аф. [ігев-ііп&иа] трехъ¬ 

язычный, имѣющій три языка. 
ІГІ1ІХ, ІСІ8, аф. [ігев Іісішп] сученый 

въ три нитки, втрое сученый, 
ѣгітѳаігів, е, аф. [ігевтевзів] трех- 

мѣсячный. 
ігітёігов» (-из), і, т. [тегвив] шести¬ 

стопный стихъ. 
ігітдйіа, ае, /. мѣра въ три тоёіі, ем. 
тосііив. 

ігітив, оф. [ігез] трехлѣтній, трехъ 
лѣтъ отъ роду. 

Тгіп&отіа, ае,/. древнее названіе Си¬ 
циліи; опт. а) Тііп&огіив, аф. си¬ 
цилійскій ; Ь) Тгіп&огів, Ібів, /. (іег- 
га) = Сицилія. 

ігіііі, ае, а, оф. пит. йівіг. рігеа] 1) по 
три; 2) = тройной, троякій, саіепае, 
виЬвібіа. 

ТгіпоЬапіѳв, іит, т. народъ въ Бри¬ 
танія. 

ѣгіиооііпт, и, п. [Ігев-пох] три ночи. 
ѣгІаодів, е, оф. [ігев-посііів] виѣющіЙ 
три узла — три колѣнца, трехколѣн¬ 
ный, трехсложный. 

ігіпипсііішт, і, п., см. пшкііпив» 2. 
Ігіо, бпів, т. волъ; встрѣч. только ігор. 

ігіопев (&етіш) созвѣздія Большой н 
Малой Медвѣдицы; см. аеріетігіопев. 

ТгІосаІа, бгпт, п. городъ въ Сициліи; 
отт. Тгіооаііпив, аф. 

Тгіорав, ае, ш. царь ѳессалійскій, 
отецъ Эризихѳона; отт. а) ТгіорбІ* 
ив, аф. и виШ. = ЕгувісЪіЬоп; Ь) 
ТгІорёів, Міа, /. дочь царя Тріопа 
— Меаіга. 

ігірагіііо, аф. [ігірагШпв] 1) на три 
части, геш біѵібеге; 2) въ трехъ ча¬ 
стяхъ, съ трехъ сторонъ, Ьоаіет а$- 
вгебі. 

ігірагіііив, аф. [іег-рагііог] 1) раздѣ¬ 
ленный на три части; 2) дѣлимый на 
три части; отт. =: тройной, троякій, 

ігірѳсіаіів» е, оф. [ігев-рев] въ три Фу¬ 
та, трехФутовый. 

ігірѳгіІіо, *іив, =* ігірагіііо, -Іпв. 
ігІреа, ббіа, аф. тревогій. 
ігіріѳх, Ісів, аф. [ігеа-ріісо] 1) изъ 
трехъ частей состоящій, тройной, 
тройственный, асіев, тогпа; роН. ге* 
&шіт іг. (раздѣленное между Юпите¬ 
ромъ, Не ату номъ и Плутономъ); пшп- 
(іав іг. = сое!пт, іегга, таге; Біапа 
іг. = Б. ігііогтів (см. ігііогтіа); 2) 
роіі. «г три (о трехъ предметахъ 
к-ые обыкнов. встрѣчаются вмѣстѣ) 
іг. Огаііае; іг. беае =» Рагсае; 3) ігі- 
ріех виЬві. пеиіг. віпд. тройное число, 
тройное количество: сепіепі б&іі.... 
ігіріех едшШша; Ь) Ігіріісеа виЪві. 
тале. ріиг. (вс. собісіііі) книжка, со¬ 
стоящая нзъ трехъ листовъ, 

ігіріив, аф. тройной; ігіріо іодог, 
втрое большій. 

Тгіріоіётшц і, т. царь элевзинскій, 
к ый, по указанію Цереры, научилъ 
людей обработывать землю. 

ігІрйсііо, 1. 1) плясать, особл. прн из¬ 
вѣстныхъ религіозныхъ праздни¬ 
кахъ, см. ігірпсііат; 2) ігор. веселить¬ 
ся, радоваться, іг. еі ехвиііаге. 

ігірйсііиіп, іі, п. 1) пляска, особл. 
воинская пляска салійскнхъ жрецовъ 
(Заііогут); 2) іегт. і. Ігіршіішп аоіі- 
зіітит и Іг. аопіѵіот называлось у 
авгуровъ доброе предзнаменованіе, 
когда пророчестве иныя куры (риШ) 
клевали съ такою жадностію, что 
кормъ падалъ на землю, 

ігірив, б(1ів, т. 1) треножникъ; 2) тре¬ 
ножникъ Пиѳін въ храмѣ дельфій¬ 
скомъ, отт. ігор. оракулъ, особл. 
дельфійскій, шіііііиг аб ігіробаа (роН.). 

іг^иѳігиз, аф. [ігев] треугольный; 
роёі. = сицилійскій. 

ігігѳтІв, е, аф. [ігев-гетпв] трехве- 
ееіьный, имѣющій три ряда веселъ: 
отт. вгІЬіі. ігігетів, із, /. (ас. патіа) 
трехвесельное судно, 

ігіз* = древн. ф. = ігев. 
ігівіѳ, шіѵ. [ігіаіів] 1) печально, груст¬ 

но: 2) = строго, сурово, геаропбеге. 
ігівііойіив, оф. [сіетіп. отъ ігівііа] 
нѣсколько печальный. 

ігівіШоив, аф. [ігіаіів&сіо] причи¬ 
няющій печаль, печальный, при¬ 
скорбный. 

ігівіітбпіа, ае, /. [Ігіаіів] печаль 
скорбь, грусть. 

ігівіів, е, оф. 1) печальный, опечален¬ 
ный, грустный, Ьото; 2) печальный, 
грустный, горестный, етепіпв, іетро- 
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га, ѣеіішп; 8) мрачный, угрюмый, 
строгій, суровый, ѵиііия, ^ибех, бісіа, 
вепіепііа; 4) роёі. = непріятный, 
горькій, кислый, виссив. 

ІгівіШа, ае, /. [Ігівіів] 1) пенал, 
грусть, скорбь, ігівііііае ее бебеге; 2) 
ігор. жалкое положеніе или состояніе, 
безотрадность, геі аіісфив, Іетрогит; 
6) мрачность, угрюмость, суровость, 
іг. ас веѵегііав. 

Ігі-виіоив, аф. (роёі.) имѣющій три 
борозды, ігор. имѣющій три оконеч- 
ности, трехвубчатый; іеішп «Гоѵів 1г. 

• или ірпв 1г. = молнія. 
ІгШоѳив, аф. [Ігііісит] пшеничный. 
ІгШсит, і, ». пшеница. 
Тгііоп, бшв, ш. 1) Тритонъ, богъ моря 

(Средиземнаго), сынъ Нептуна, по 
требованію котораго онъ возбуждалъ 
н укрощалъ волневін моря; его изо¬ 
бражаютъ трубящимъ въ раковину; 
Ъ) вообще морское божество: ТгПо¬ 
пев; с) (Сіе.) Т. рівсіпагцт = люби- 
тел рыбныхъ садковъ, охотникъ до 
рыбы; 2) озеро въ сѣверной Африкѣ 
у Малаго Сирта; было преданіе, что 
здѣсь родилась Минерва или Палла¬ 
да, отт. а) Тгііопі&оив и Тгііопі- 
ив, аф. роёі. = Палладинъ, Мвнер- 
винъ; аголбо Тг. изобрѣтенная Ми¬ 
нервою Флейта; Тгііопіа = Міпегѵа; 
Ъ) ТгІідпіа, ібів, /. оф. Палладинъ 
* виЪяі. Раііаа; ѵіг$го Т. = Міпег- 
та; Тг. агх (пгЬа) « АіЬепае; 8) озе¬ 
ро во Ѳракіи: Тгііопі&оа раіив (Оѵіб. 
Меі. 16, 868). 

Тгііопіа, -іасия, см. Тгііоп, 2, а. 
Тгііопів, 1(ІІ8, ем. ТгіІоп, 2, Ъ. 
ігііига, ае,/. [іего] молотьба, молоче¬ 
ніе. 

1. ігііив, ив, т. [Іего] треніе. 
2, Ігііив, рагіер. гл. Іего; 2) оф. тер¬ 

тый, истертый, изношенный, ѵевіів; 
ігор. тонкій, искусный, аогев; Ь) про¬ 
топтанный, торный, ѵіа, ііег; ігор. 
часто употребляемый, всѣмъ извѣст¬ 
ный, самый обыкновенный, ргоѵег- 
Ышп, ѵегЬа. 

ігішпГ-, см. ігішпрЪ-. 
ІгіитрЪаІів, е, аф. [ІгіитрЬив] къ 

тріумфу принадлежащій, относящій¬ 
ся, тріумфальный, сиггив (колесница), 
согопа; ѵіг 1г., — удостоенный тріум¬ 
фа; іхпа&о; 1г., изображеніе, бюстъ 
получившаго тріумфъ; ргоѵіпсіа 1г., 
— представляющая случай получить 
тріумфъ. 

ІгішпрЪо, 1. [ігіптрЬиѳ] 1) іпігапв. 
торжествовать; имѣть торжественное 
вступленіе, торжеств, въѣздъ въ 
Римъ; 1г. бе Кшпапііпів, — по одер¬ 
жаніи побѣды надъ — ; 1г. ех Ьеііо 

Тгапваіріпо, — за побѣду въ войнѣ, 
веденной по ту сторону Алпій скитъ 
горъ; Ь) ігор. ликовать, радоваться 
2) ігапвгі. торжествовать, одержать 
побѣду (надъ кѣмъ), одержавъ побѣ¬ 
ду (надъ кѣмъ) получить тріумфъ: 1г. 
МііЬгібаІет; &еп1ев ІгіотрЬ&іае, по¬ 
бѣжденные; роёі. аигит ІгішпрЪаіат, 
— получевное въ добычу. 

ІгіитрЬав, і, т. 1) тріумфъ, торже¬ 
ственное вступленіе, торжественный 
въѣздъ (въ Римъ); а#еге 1г. илы бе- 
рогіаге 1г. бе (ех) аіщпо, восторже¬ 
ствовал надъ кѣмъ, одержавъ побѣ¬ 
ду надъ кѣмъ получить тріумфъ, съ 
торжествомъ вступить въ Ршгь; 2) 
ігор. торжество, побѣда. 

ІгІшп-тІг, і, т. членъ коллегіи илы 
коммиссія, состоящій изъ трехъ 
лицъ, особл. а) ігішпуігі соіопіае бе- 
бисепбае, для основанія колонія м 
раздѣла полей между поселенцами; 6) 
ігштѵігі сарііаіев, имѣвшіе надворъ 
надъ темницами и смотрѣвшіе вооб¬ 
ще за безопасностію въ городѣ; с) 
1г. ериіопеа, см. ерпіопев; ф ігішпуігі 
аиго, аг^епіо, аегі бапбо, Гегіипбо, 
навѣдывавшіе чекавіемъ монеты; е) 
ігішпуігі геірпЫісае оопзіііиепбае = 
Антоній, Лепидъ и Октавіанъ, соеди¬ 
нившіеся для управленія государ¬ 
ствомъ; /) ігіпшуігі во многихъ жунн- 
ципіяхъ составляли высшее начал- 
ство. 

ігішптігаіів, е, оф. [ігішпуіг] тріум- 
вирсвіА, ба$е11&, вирріісіит 1. = ігі- 
итѵігогат сарііаііит, см. ігішп- 
ѵіг, Ь. 

ІгІитѵіг&Іив, ив, т. [Ігіиттіг] тріум- 
внретво, достоинство, должность трі- 
умввра. 

Тгіѵіа, ае, ем. Ігіѵіив. 
ігітіаіів, е, аф. [Ігіуіит] бывающій, 

встрѣчающійся на перекресткахъ; 
ігор. самый обыкновенный, простой. 

Тгіуіошп, і, п. городъ въ Гнрпннской 
области. 

ІгітІшп, іі, п. [Ігев-ѵіа] 1) мѣсто, гдѣ 
сходятся три дороги, перекрестокъ; 
2) = улица, дорога, площадь, аггіреге 
таіебіеіат ех ігіуіо. 

ІГІтіив, аф. [Ігев-уіа] на перекрест¬ 
кахъ находящійся, встрѣчающійся, 
перекресточный; беа Ігіуіа и (аЬшоі) 
Тгітіа = Діана, въ честь к-оі строи¬ 
лись храмики иа перекресткахъ; Іа- 
сия Тгітіае, озеро въ Лаціумѣ. 

Тгоав, абів, см. Тгов. 
ігооЬаѳив, і, т. трохей, стопа — — 

2) = ІгіЬгасЬув 
ігооЪаІоив, аф. [ігосЪаеив] трохеиче¬ 

скій. 



ігосЫѳа іа©ог 673 

ігооЫѳа, ае, /. подъемная машина, 
ворогъ, блокъ. 

ѣгосЬтш, і, ія. родъ дѣтскаго колесда 
или кубаря. 

Тгоѳв, см. Тгов. 
Тгоѳаѳп, бпІ8_, /. городъ въ Арго лидѣ; 

отт. Тгоѳиѳпшв, аф. 
Тговіосіуіае, йгиш, т. троглодиты 

(собственво живущіе въ пещерахъ, 
ущелья и ки), народъ въ Еѳіопіи. 

Тгоііив, і, т. сынъ ІІріама, убитый 
Ахиллесомъ. 

Тгоіоив, Тгоішц см. Тгов. 
Тгоіа, Тгоіапия, ем. Тгов. 
Тгоурзѳпа, ае, сотт. [Тго^а-вдоо] 1) 
аф*. въ Троѣ родившійся, троянскій; 
2) еиЪві. троянецъ; Ъ) = римлянинъ 
[вслѣдствіе преданія о происхожде¬ 
нія римлянъ отъ троявцевъ]. 

ігораеиш, і, п. 1) трофей, внакъ побѣ¬ 
ды; 2) (гор. побѣда; Ь) памятникъ, 
песеввіішіішв &Циѳ Ьовріііі. 

ТгорЬопіив, іі, т. 1) братъ Агамеда, 
и съ винъ вмѣстѣ строитель Апол¬ 
лонова храма въ Делъфахъ; 2) боже¬ 
ство н оракулъ въ пещерѣ блиаъ Ле¬ 
ва діи въ Віотіи; отт. ТгорЬопіа- 
хша, аф*. Трофоніевъ. 

ігоріоив, аф. 1) поворотный, сігсаіая; 
2) переносный, иносказательный, 

ѣгорив, і, т. употребленіе слова въ 
переносномъ смыслѣ, тропъ. 

Тгов, бів, т. 1) внукъ Дардана, царь 
фригійскій, основатель города Трои; 
2) арреІШ. (роёі.) троянецъ; Тгоѳв, 

, троянцы. Отт. 1) Тгб)а (Тгоіа), ае, 
"/. = а) г. Троя въ М. Азіи; Ь) го¬ 
родъ основанный Энеемъ въ Италіи; 
с) городъ, построенный Геленомъ въ 
Эпнрѣ; ф родъ скачки въ Римѣ. 
Отт. Тго^ахша, аф. и еиЬеі. Тго^а- 
пі, бгпт, от. троянцы; 2) Тгбав, 
&6І8, /. = а) аф. троянскій: Ъилшв, 
таігев; Ь) ъиЬёі. троявка или область 
троянская; 8) Тгбіив, аф. (роёі.) 
троянскій; 4) Тгбіоив, аф. (роіі.) 
троянскій. 

Іговвйіі, огшп, т. въ древнее время 
прозвище римскихъ всадниковъ, впо¬ 
слѣдствіи = щеголи, Франты. 

ѣгдеісІіШо, опів, /. [1гисі<1о] убіеніе, 
умерщвленіе, истребленіе, сіѵшт. 

ігиоібо, X. убивать, умерщвлять, зарѣ- 
зывать, саріов вісиі ресога. 

ѣгиоиіѳпів, айѵ. [ігисиіепіив] мрачно, 
сурово, грозно. 

ѣгиоо1ѳпѣІ&, ае, /. [Ігисиіепіив] мрач¬ 
ность, суровость. 

Ігиооіѳпѣив, аф. [(тих] мрачный, су¬ 
ровый, грозный, дикій, 

ѣпісіів» ів,/. [ігшіо] шестъ, 
ігшіо, ві, «пт, 8. 1) толкать, пихать, 

аІЦиісІ; іг. Ьовіев іп раіидет (гнать, 
загнать); роеі. сііеа ігшіііиг (ііе, день 
смѣняется днемъ; (гор. а) побуждать, 
влечь, увлекать, іпегіеш іп ргоеііа; 
Ь) 1г. аіщиет, Шіит, стараться о по- 
выш&ніи — , о доставленіи должно¬ 
сти, почестей — ; 2) (о растеніяхъ) = 
пускать, ратршов ігибіі доттаа 
(почки); ігшіеге ее и раз$. Ігшіі, про¬ 
биваться, всходить; $еттае Ігидапі 
ее, гадіх ігшіііиг. 

ѣгиііа, ае, /. 1) черпало, ковшикъ съ 
длинною ручкою, разливальная лож¬ 
ка; 2) жаровня (продолговатая съ 
ручкою). 

Ѣгипоо, 1. (ігипсив] 1) лишать чле¬ 
новъ; изувѣчивать, изуродывать, сог- 
рпя; отт. 1г. ге аіідпа, лишить чего- 
л.; 2) обрѣзать, обрубать, рагіеш сог- 
рогіа. 

ігопоиѳ, аф. 1) лишеный частей или 
членовъ (напр руки, ноги), обрублен¬ 
ный, изувѣченный, согрпв 1г.; агЬог 
1г., д. безвѣтвенное; Ггопв 1г., — ли¬ 
шенный рога (роговъ); Іеіа 1г., — из¬ 
ломанныя; 2) сит депііаЫаі. или 
аЪеоІ. = неполный, несовершенный 
(въ отношеніи, касательно чего) ли¬ 
шенный (чего-л.): Ігішспа редшп; Са¬ 
рая іг., К., лишенная части своихъ 
жителей; игЬв 1г., віпе вепаіп еіс. 

ѣпшоив, і, от. 1) стволъ, пень, агЬогіа; 
(гор. 1г. ае^гі1и<1шІ8, корень — ; Ь) 
бранное слово = болванъ; 2) тулови¬ 
ще, согрогів. 

ѣгивііо, Ь [ігасіо] толкать туда н сюда, 
въ разныя стороны, 

ѣгиаив» рагіср. и. 1ги<1о. 
ІгиШіа, ае, /. вѣсы; (гор. изслѣдова¬ 
ніе. 

ѣгих, исіа, аф. грозный, суровый, 
страшный, свирѣпый, 

ѣи, ргопот. регв. ты. 
ѣпЬа» ае, /. труба (въ к-ую трубятъ, 
прямая, воронкообразная), віртит <Іа- 
Іиг іиЪй; (гор. ІиЪа Ьеііі, винов¬ 
никъ в. 

іиЬег, ёгів, я. наростъ, шишка, горбъ; 
(гор. недостатокъ, погрѣшность. 

ѣиЬІоѳп* Іпі8, от. [ІиЬа-сапо] трубачъ. 
іиЬіІивігіа» бгпт, п. [іиЪа-Іивіго] 

праздникъ трубъ (трубы, употребляв¬ 
шіяся при религіозныхъ праздне¬ 
ствахъ, очищались жертвоприноше¬ 
ніями). 

ІиЬйІив, і, от. [йетіп. отъ ІиЬив] не¬ 
большая трубочка. 

іиЬиа, і, т. труба, особл. водопровод¬ 
ная. 

ѣаѳо,-2. = Іиеог. 
іпѳог, Іиііив (іиіив) 8., 2. 1) смотрѣть, 

глядѣть, аіщиет, аіщиій, на — ; 2) 



674 Іи^агіаш іипіоа 

ігор. смотрѣть, наблюдать за (кѣмъ, 
чѣмъ), заботиться, защищать, охра¬ 
нять, аіщпет, гетраЫісаш, сазіга, 
ботшп; Ь) сохранять, поддерживать, 
шогез, бі#пііаіет, таіеіибіпет; 1 
аебез, содержать домъ въ хорошемъ 
состояніи; с) содержать, кормить, I. 
зе ас ваоа; тіх ехі#иав соріав і. 

івдйгіит, іі, п. [іе#о] шалашъ, хижи¬ 
на. 

Тиівоо, бшв, т. богъ-родоначальникъ 
у германцевъ. 

іиШо, оніа, /. [іиеог] наблюденіе за —; 
попеченіе, забота о — , геі аіісіциз. 

Тиіііа, -апиа, см. Тиіііив. 
ТиШив, родовое нмя; Магсив Т. Сісего 
а) знаменитый ораторъ; Ь) отецъ ора¬ 
тора; с) сынъ оратора. Отт. 1) Тці- 
11а, ае,/. дочь Тарквинія Гордаго; 6) 
дочь ІІдщерона; 2) Т и Шепни, оф. 
Тулліевъ; ТиШапшп, і, п. называ¬ 
лась часть тюрьмы, построенной Сер¬ 
віемъ Тулліемъ. 

ішп, 1) абѵ. тогда, іит піЫІ поѵі ассі- 
біц іпт бепщое, іпт бет пт, тогда 
наконецъ, тогда только; 6) = потомъ, 
далѣе: ^шб іпт? особливо при исчи¬ 
сленіи: ргіпшт, беіпбе, іпт еіс.; 2) 
сопу. іит — іит, то — то; ^иит — 
іит, какъ — такъ, не только — но и. 

іитѳ-і&оіо, ІВсі, Гасіит, в. роев- іи- 
тейо, ею.) причинять опухлость, 
надувать, вздувать, вспучивать. 

Ѣшпео, пі, X быть опухлымъ, рас¬ 
пухлымъ, вздутымъ, согрия ішпепа; 
іитеге ге аіщпа, быть наполнену 
чѣмъ-л.; 2) ігор. быть взволновану, 
быть въ волненіи, ааріепііа апітаз 
пшщиат ішпеі; ОаІІіа іитеі; іитеге 
ігй; Ь) надуваться, спесивѣть, пы- 
щиться, I. іпапі впрегЫА, апссеаап ге- 
гшп; с) быть надутымъ, напыщен¬ 
нымъ, огаіог іитепя. 

Ѣшпѳвоо, тиі, — 8. [іитео] 1) пух¬ 
нуть, надуваться, соііит Ішпеясіц 2) 
ігор. надуваться, заспесивиться, і. 
вирегЪій; Ь) взволноваться, приходить 
въ волненіе, апітиз іитевсіі, таге і.; 
Ъеіішп іитевсіі, в. готова вспыхнуть. 

іитісіив, аф. [іитео] 1) опухлый, на¬ 
дутый, вздувшійся, поднявшійся, 
шетѣгпт, сеггіх, тепіег, Кііоа; іегга 
і., гористая вемля; роёі. топіев і., 
высокія горы; ігор. а) гордый, над¬ 
менный, яассеаап; аегтопеа іотібі; Ь) 
надутый, напыщенный, огаііо, веппо; 
с) взволнованный, раздраженный, сог, 
ш$ешшп; ішпібо оге; 2) роёі. (асі.) 
причиняющій опухоль — подымаю¬ 
щій, причиняющій волненіе, Бита, 
N0108. 

іитог, бгів, т. [іптео] 1) опухлость, 

надутость, опухоль, іатог іасіі ога 
іогріа; 2) ігор. надутость, напыщен¬ 
ность, і. Іга#ісоѳ; Ь) гордость, над¬ 
менность; с) (чаще) волненіе, броже¬ 
ніе, раздражевіе, негодованіе, апіші; 
егаі апішив ід іи тоге; іитог еі іга 
беогит. 

іитйіо, 1, погребать, хоронить, аіі- 
^пет, см. іитиіив, 2. 

іитиіовив, оф. [іитиіив] холмистый, 

бугристый. 
іипшііиагіив, оф. [ішпаііав] въ су¬ 
мятицѣ, въ торопяхъ, съ поспѣшно¬ 
стію, беаъ соблюдевія должнаго по¬ 
рядка, на скоро сдѣланный, состояв¬ 
шійся и т. д. сазіга, рп&па і.; тііііеа, 
тапоа, ехегсііив ц на скоро собран¬ 
ное войско. 

іитиііиаііо, бпів, /. [іитиііиа] тре¬ 
вога, смятеніе, суматоха. 

іитиііио, 1. [іитиііиа] особі. ітрсг- 
80п. = іитиііиог. 

Іитиііиог, 1. йероп. [іитаііав] под¬ 
нимать тревогу, шумѣть, встревожи¬ 
вать. 

Ішпиііибзѳ, шй>. [іитиііиовив] шумно, 
бурно. 

ІитиШіовив, оф*. [іптиііив] 1) шум¬ 
ный, взволнованный, бурный, сопсіо, 
Ііаііа, таге; 2) пронзвовящій смяте¬ 
ніе, поднимающій тревогу, шшсіпи. 

іитиііив, ив, ж. 1) переполохъ, трево¬ 
га, сумятица, смятеніе, іотиіішп 
іфісеге сіѵііаіі; іитиііит іасеге (ебе- 
ге, тоѵеге); Ь) роёі. шумъ, трескъ, 
громъ, 1. тагіа; бирііег тепа ішппііо; 
іитиііпя аеіЬегіі, громъ м молнія; 2} 
внезапное возстаніе, мятежъ, неожи¬ 
данная война (по близости и опасно¬ 
сти производящая смятеніе въ са¬ 
момъ Римѣ) і. ѲаІІіспв, Ііаііспз. 

Ішпйіив, і, т. [ішпео] 1) возвышеніе, 
бугоръ, холмъ, і. зіітевіег; 2) насыпь 
могильная — могила, ітшшіо сотро- 
пеге (сопбеге) похоронить; і. АсЬіІ- 
Ііа. 

іипо, асіѵ. [іит-се] тогда, тогда-то; аі— 
іипс, если — тогда, въ такомъ слу¬ 
чаѣ. 

йшйо, іаійііі, іаиит «мм іапвшс, 
8. колотить, ударять, Іеггшп (ковать), 
ресіив ш&пп, іегтат ребе; ргоѵегЪ. і. 
еапбет іпспбет, дѣлать одно ■ тоже, 
постоянно завиваться однимъ и 
тѣмъ же; ігор. і. аогеа аіісфпа, аіі- 
^иет тосіЬив (докучать, оглушать). 

Типов, біів, т. городъ на сѣв. берегу 
Африки, нын. Тапіи. 

іипіоа, ае, /. тувнка, нижнее платье, 
к-ое носили подъ тогою, первона¬ 
чально беаъ рукавовъ, впослѣд¬ 
ствіи съ рукавами (1 тапісаіа); длит- 
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ные рукава считались знакомъ изнѣ¬ 
женности. 

іипіс&іив, аф. (Ччпіса] 1) одѣтый въ 
тунику, носящій тунику; 2) въ одной 
туникѣ, безъ тоги; 1. рореііиа, чернь. 

ІигЬа, ае, /. 1) безпорядокъ, замѣша¬ 
тельство, смятеніе, суматоха, шумъ, 
і. отпішп гегит; іигЬае ас аеаШо- 
пев; ѵітеге ід тарта іигЪа; і. іпіег 
аНциов (шумъ, ссора); едеге (іасеге) 
іигЪат, поднять шумъ, надѣлать шу¬ 
му; 2) давка, толпа, множество, і. іи- 
Зіепііит; X. Іитпііиоаа; і. Ьотіпит; 
Ь) куча, ѵоіитідит. 

іигЪатѳпіит, і, п. [іпгЬо] средство 
‘къ возмущенію. 

іигЬаіо, адю. [іигЪо] въ безпорядкѣ, 
въ замѣшательствѣ. 

ѣигЪаііо, бпіа, /. [іигЪо] замѣшатель¬ 
ство, смятеніе, безпорядокъ. 

іигЪаіог, бгіа, ж. [іигЪо] нарушающій 
порядокъ, спокойствіе, возмутитель; 
I. Ъеііі, виновникъ в. 

іигЫсіе, адп. [ІпгЬісІиа] 1) безпокойно, 
бурно; 2) безпорядочно. 

іагЬісІив, аф. [іагЬа] 1) неспокойный, 
взволнованный, бурный, таге і.; Ігеіа 
тепііа іпгЬісІа; іетрив X. безпокойное 
время, смутное время; (вйЬві.) іп іш> 
Ъісіо, въ безпокойное время, въ смут¬ 
ныя времена; Ь) взнѣшанный — 
мытный, нечистый, ациа Ц Непашз 
апго ІшгЬідив (= золотоносный); с) 
разстроенный, въ безпорядкѣ нахо¬ 
дящійся, гее; сота Ц растрепанные 
волосы; 2) ігор. встревоженный, сму¬ 
щенный, разстроенный, Агпиа 1; 
іпгЪібаз апіті; Ь) раздраженный, увле¬ 
ченный, віс іигЪібив іпйі; с) безпо¬ 
койный, мятежный, Ьото, іп$епіит. 

4игЪшоав, аф. [ІигЪо] внхреобр&зный, 
кругомъ вертящійся. 
іигЪо, ІвІ8, т. (вообще, что вертится, 
кружится) 1) вихрь, ігор. буря, не- 
сч&стіе, опасность, іигЬіпеа геіриЫі- 
сае; 2) круговое движеніе; кругообра¬ 
щеніе, быстрое круженіе, вращеніе, 
X. аахі; аіщоід (огдпеге ІпгЬіпе; I. 
ациае, водоворотъ, пучина; і іаті, 
дымъ клубящійся; 3) кубарь; отт. 
вслѣдствіе сходства, роёі. а) кольцо 
у веретена (Оѵій)\ Ь) волшебное ко¬ 
лесо (Ногаі.); с) Іигѣіпе сгеасіі (ѣисі- 
па аЪ іто) = мало-по-налу расши¬ 
ряется. 

2. ІигЪо, 1. [ІигЪа] 1) приводить въ 
безпорядокъ, перемѣшивать, раз- 
строивать, асіет, огбіпет, расет, 
врет; отт. іегт. і. X. гет (сепашп) 
разстроить свое состояніе, разорить¬ 
ся; 2) волновать, возмутить, мутить, 

.таге, ацпат; 5) ігор. приводить въ 

замѣшательство, смущать, трево* 
жить, аііцает, тепіет, апітшп аіі- 
ссуиа, гетрпЫісат; 3) (аЪвоІ. или съ 
мѣстоимен. сред, р.) производить без¬ 
порядокъ, X. отпіЪоа іп геЬиа; ѵійе 
ие диі<1 іііе ІигЬеі; ві іп Нирапіа іиг- 
Ъаіит еааеі. 

іигЪиІѳпіеи -1ег,о<Й7. [іигЪиІепіив] без¬ 
покойно, безъ порядка, шумно, бурно. 

іигЬиІѳпіив, оф. [іигЪа] 1) неспокой¬ 
ный, бурный, безпорядочный, іетреа- 
іав, сопсигвіо аіотогит; а^па і. мут¬ 
нѣя вода; Ь) ігор. тревожный, безпо¬ 
койный, ашшв, іетриа; 2) нарушаю¬ 
щій спокойствіе, мятежный, сіѵів. 

Тигсіѳіапі, опта, т. народъ въ юго- 
зааадноЙ части Испаніи. 

Тиггійіі, бгит, т. народъ въ юго-за¬ 
падной части Испаніи; отт. Тиічій- 
Іиз, аф. 

іигдив, і, т. дроздъ, 
іигеив, см. іЬигеив. 
Ішгдоо, гаі, — 2, 1) быть опухлымъ, 
надутымъ, полнымъ, оа іиг$еі; шат¬ 
тле іигдепіев; ^еттае іиг^еиі (э 
почкн готовы распуститься); 2) ігор. 
быть надутымъ, напыщеннымъ, ога- 
ііо ішдеі. 

Іиг&Ѳвсо,-3. [іиг$ео] пухнуть, на¬ 
дуваться; ігор приходить въ гнѣвъ, 
вспыхивать, ааріепв шшцаат іигневсіі. 

іиг&ісійіив, аф. Детіп. отъ іиг&іаав. 
іигзІйиз, аф. [іиг$ео] 1) опухлый, на¬ 
дутый, полный, шешЬгшп; роёі. теіа 
ішг&ісіа, паруса, надутые вѣтромъ; 
шаге 1, волнующееся х.; 2) ігор. на¬ 
дутый, напыщенный. 

Тогіив, родовое имя. 
іигіЪиІшп, іигісг-, іигіГ-, іигіі-, см. 

іЪагіЬиІат, іЬигісг- еіс. 
іигта, ае, /. турма, отрядъ римской 
конницы, состоявшій изъ 80 чело¬ 
вѣкъ; 2) ігор. толпа, множество, Ті- 
Іапшв, аіаіиагит. 

іигтаІІв» е, аф. къ турмѣ (см. іигта) 
относящійся, принадлежащій, всад¬ 
ническій; отт. іигтаіеа, іит, т. то¬ 
варищи по турмѣ, вс&дникн одной и 
той же турмы. 

іигтаііт, а4ѵ. потурмахъ (см. іигта); 
ігор. (роёі.) толпами. 

Тагпиа, і, т. царь рутуловъ, убитый 
Энеенъ. 

Тигопѳа, иш и -пі, 5шт, т. народъ 
въ запвдн. части Галліи, близъ нын. 
Тоигв. 

іигрѳ, аДѵ. = іигрііег. 
Іигріойіив, аф. йетіп. отъ іигрів. 
іигрШойіив, аф. [іигрів- Гасіо] обез¬ 

ображенный, искаженный; ігор. ис¬ 
порченный. 

іигрів, е, аф. 1) безобразный, гадкій, 
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рее, гапа; 2) ігор. дурной, мерзкій, 
грязный, Ьото, Гасіит; 5) постыд¬ 
ный, позорный, Гида, ѵііа; с) дурной, 
неприличный, (особл. у философовъ, 
оррозіі. Ьопеѳіат) Іпхигіа ошпі аеі&іі 
іигрів. 

Іигрііѳг, асіѵ. [іигрів] 1) безобразно, 
гадко; 2) ігор. низко, постыдно; не- 
прилично. 

іигріішіо, іпів, /. [іигрів] 1) безобра¬ 
зіе, согрогів; 2) ігор. низость, безче¬ 
стіе, срамъ, стыдъ, неприличіе, 

іигро, 1. [іигрів] дѣлать безобразнымъ, 
искажать, портить. 

Іиггідог, 5га, ёгиш, аф. [іштів-^его] 
носящій, ннѣющій на себѣ башню 
«ми башни, паѵів; сіеа іиггі$ега = Су- 
Ъеіе, к ую изображали въ коронѣ, изъ 
башень составленной, 

іштів, ів,/. 1) башня; 2) всякое высо¬ 
кое строеніе — замокъ, дворецъ, 

іиггііив, аф. [іиггів] 1) имѣющій баш¬ 
ню, башнями снабженный, обставлен¬ 
ный, паѵів, тоепіа; (Іеа 1. = СуЪеІе, 
см. Щгпдег; 2) роёі. наподобіе башни, 
очень высокій, всориіі. 

іигіиг, йгіа, т. горлица, 
іив, см. іЪив. 
ТивоІ, бгит, т. жители Этруріи=Еігив- 

сі, см. Бігогіа; отт. Тивоив» оф. 
тусскіЙ, этрурскій: таге Тивоит; 
ашпів Т. = ТіЪегів. 

Тивоиі&ппв, см. Тивоиіиш. 
Тивойіит, і, п. древній городъ въ Ла¬ 
шу мѣ; опт. 1) Тивоиішшв» аф. тус- 
вуланскій и зиЪві. а) -І&пі, б гит, т. 
жители города Т.; Ъ) -Іапиш, і, п. вс. 
гив или ргаесііит) усадьба, помѣстье 
близъ г. Т. 

іиввіо, 4. (іиваів) кашлять, 
іиввів, іа, /. кашель, 
іиіашѳп, іпів, п. [іиіог] средство для 

защиты, защита, оборона, 
ѣиі&тепіит, і, п =іиіашѳп. 
Іиіе, адѵ. [іи іи в] — іиіо, асй>. 
іиіѳіа, ае, /. [іиеог] 1) попеченіе, за¬ 
щита, покровительство, геі аіісіуив; 
евве іп іиіеіа аПсцщв, быть подъ 
чьимъ покровительствомъ; 5) = со¬ 
держаніе (въ исправности) или корм¬ 
леніе, питаніе: і. аесІШсіі; і. ресиаіа; 
1. іепиіогит (бѣдныхъ); 2) сопсг. 
(роёі.) защитникъ, покровитель, іи 
еа і. гегшп теагит; і. паѵів (изобра¬ 
женіе бога, охраняющаго корабль); 
Ь) покровительствуемый, і. деае (бо¬ 
гинею); 3) опека, опекунство, евве іп 
ѣ аіісфиа; іп виат і. регѵепіі, достигъ 
совершеннолѣтія; Ь) имущество состо¬ 
ящаго подъ опекою, і. Іе^іііта. 

іиіо, асіѵ. [іиіив] безопасно, безъ опас¬ 
ности. 

1. іиіог, бгів, т. [іиеог] защитникъ, 
покровитель; 2) опекунъ. 

2. іиіог, 1* дсроп. [іиеог] 1) присматри¬ 
вать за— , охранять, защищать, <Іо- 
шит, Іосит, ее сопіга аііциет; 2) 
предусматривать, отклонять, отвра¬ 
щать, рсгісиІа, іпоріат. 

іиіогіив, оф. [іиіог] опекунскій. 
іиіив, оф. [іиеог] безопасный, находя¬ 
щійся внѣ опасности ши неподвер- 
гающій опасности, гее, Іосив, ііег, 
сооаіііит; отт. виЬві. псиіг. безопас¬ 
ное мѣсто, безопасность: регѵепіге іп 
іиішп, евве іи іиіо. 

іиив, ргоп. розе, [іи] твой. 
Ту ап а, ае, /. городъ въ Каппадокія; 
отт. пЗшв, аф. 

ТуЬа, ае, /. городъ на границѣ Сиріи, 
при р. Евфратѣ. 

ТуЪгів, Ш», роёі. — ТіЪегів. 
ТуоЬа, ае, /. часть города Сиракузъ. 
Туйѳив, еі, т. отецъ Діомеда, см. Эіо- 
тесіев, отт. Туйісіѳв, ае, т. сынъ 
Т. — Діомедъ. 

іушрапит, і, п. 1) тимпанъ, бубенъ, 
литавра, бывш. въ употребленіи осо¬ 
бенно прн богослуженія Цнбелды; 2) 
роёі. = колесо. 

Тушіагѳив, еі, т. царь спартанскій, 
супругъ Леды, отецъ Кастора м Пол¬ 
лукса, Елены н Клитемнестры; отт. 
а) Тупбагісіев, ае, я», сьшъ Т.; 
ріигаі. иногда = дѣти Т.; іогііваіта 
Тупсіагісіагит = Сіуіетпевіга; 5) 
ТушІагІв, ідіа, /. дочь Т. 

Тупсіагів, і(іів, /. дочь Тнндара, см. 
Тупсіагѳов, Ъ; 2) городъ на сѣв. бер. 
Сициліи; отт. -гіШша, аф. и виЬші. 
-апі, бгшп, т. жители этого города. 

ТурЬобйв, еі или еов, асе. дгаес. 
-рЪоба, т. гигантъ, сьшъ Тартара, 
убитый Юпитеромъ молніею; отт. 
ТурЬбіив» аф. и ТурЪдів, ідов, 
аф’./. д. 

ТурЬоп, бшв, т. тифонъ, сильный, 
порывистый нѣтеръ, вихрь; роёі. 
часто = ТурЪоеив. 

іурив, і, т. (са. %реч.) изображеніе, 
образъ, Фигура. 

іугасшіое, аф. [іугаппіеив] деспоти¬ 
чески. 

іугаппіокіа, аѳ, т. [іугашшв-саесіо] 
убійца тирана. 

іугаппхоив, оф. [іугаппия] деспоти¬ 
ческій. 

іугахшів, нііа,/. 1) власть тирана, ти¬ 
ранія, деспотическое правленіе (см. 
іуг&шша); іугапдіеіет оссораге, при¬ 
своить себѣ верховную власть, сдѣ¬ 
латься тираномъ, правителемъ; 2) = 
власть, господство «мм государство, 
ехЪаигіге іугаппі<Іет аііефив. 
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ѣиг&ппооібішв» і, т. (сл. ідоч.)={угал- 
пісіда. 

іутаппив, і, т‘. 1) собств. тотъ, кото¬ 
рый присвоилъ себѣ верховную 
власть въ бывшей республикѣ, про¬ 
тивъ воли народа; Ь) = правитель, 
государь, царь, властитель, і. е;ив сі- 
▼ііаіів; сіетепа 1.; Керіипив і. тагіа; 
2) тиранъ, деспотъ, ѳвѳе Іугапппт іп 
аіщиет. 

Тугае, ае, т. рѣка въ С&рматіи, нынѣ 
Днѣстръ. 

Тугіпв, ТугіпШив, см. Тігупя еіс. 
Тугішц см. Тугие. 
Тугое = Тугие. 
ѣугоІагіоЬов, і, т. (сл. греч.) кушанье, 

приготовленное изъ соленой рыбы 
съ сырокъ. 

ТуггЬѳпІ, Згшп, т. племя пеласгій- 
ское, переселившееся изъ Лидія въ 
Этрурію; часто = Еігиасі. Тивоі; 
отт. а) ТуггЪёпІа, аѳ, / роёі. = 
Еігигіа; 2) ТуггЬвпІоив и -пив, сиу. 
тирренскій, этрурскій; Яптеп Т. = 
ТіЬѳгіе. 

ТуггЫсіаѳ, агит, т. сыновья пастуха 
Тнрра. 

Тугие, і, /. городъ въ Финикіи, въ 
древности извѣстный торговлею и 
пурпуровою краскою; отт. 1) Ту- 
гіие, аду. тирскій; риеііа Т. = Еиго- 
ра; Ь) роёі. карѳагенскій, пгЪв Т.; с)= 
пурпуровый, атісіиа; 2) Тугіі, огпт, 
т. жители г. Т.; Ь) роёі. карѳаге¬ 
няне. 

и 
II. какъ сокращеніе игЪа (Кота); а. а. 

с. = апіе пгЬет сопбііат. 
1. иЪѳг, бгіа, п. 1) вымя; пЬега ргаеЪе- 

ге (абтотеге), кормить грудью; пЬега 
дпсеге, сосать; 2) ігор. грудь, гаріиз 
аЬ иѣеге; Ъ) плодородіе, а$гі. 

2. иЪѳг, ёгів, асу. 1) плодородный, пло¬ 
довитый, адег, аоіпт; ігор. Ьеііит а., 
в. доставляющая богатую добычу; 
Ъото и. іп сіісепбо, огаіог и., слово- 
обильный, плодовитый, краснорѣчи¬ 
вый; 2) обильный, въ изобиліи, ?П1С- 
іпв, а^аа; иЬег гѳ аіідаа (геі аіісіуив) 
богатый чѣмъл.; ігор. Іоспв и., м. 
богатое содержаніемъ. 

иЪёгІие, адю. сотрагаі. (вир. пЬеггіте, 
отъ иЬег, аф\; 1) обильнѣе, рготепіге; 
2) ігор. подробнѣе, Швриіаге. 

иЪегіав, а*ів, /. [иЬег] 1) плодородіе, 
плодовитость, а#голш; ігор. и. іп <іі- 
сешіо; пЬегіаіев ѵігіиііа, плоды добро¬ 
дѣтели; 2) обиліе, изобиліе, множе¬ 
ство, іги#ит, рівсіпт. 

иЪѳгЫт, аЛѵ. [иЬег] обильно, въ изо¬ 
биліи. 

иЪі, 1) айѵ. Іосі іпіеггод. еі Ыаігѵ. гдѣ, 
иЫ /иівѣі? іЬі — иЬі, тамъ — гдѣ; 
иногда вм. мѣсто им. относ, съ предло¬ 
гомъ; патів иѣі ѵесіив вит = п. іп ^иа 
ѵесіив в.; тиііа иЪі = тиііа іп циі- 
Ъив; 2) а<к>. іетрогіз еі соц). когда, 
ѣаес иЪі йіхіі; пЬі сегііогев &сіі вгші 
Іе&аіов а<3 ешп тіиипі; пЬі ргітит, 
какъ только, какъ скоро. 

иЫ-оивдие, адѵ. 1) гдѣ бы ни — пѣі- 
сшщпе ев, а поЫв дііі&егів, гдѣ бы 

ты ни былъ и т. д.; 2) іпйе/. гдѣ бы 
ни было, вездѣ. 

ТІЫі, огпт, т. народъ германскій на 
берегу Реуна, близъ нын. г. Кёльна. 

иЫ-НЬѳІ, аЗю. гдѣ угодно, вездѣ. 
иЬі-и&т, айѵ. іпіегг. гдѣ? гдѣ же? 
иЪініиѳ, аЗѵ. гдѣ бы ни — вездѣ. 
иЫ-иЬІ, адѵ. гдѣ бы ня —, пЬіиЬі 

еві, гдѣ бы онъ ни былъ. 
иЫ-тів, адіѵ. [тоіо] гдѣ угодно, вездѣ. 
ТГо&Хёдоп, допіів, имя троянца. 
исХив, аду. мокрый, влажный. Ъшшів, 

осиіі. 
ТГГѳпв, іів, т. рѣка въ Л&ціумѣ; отт. 

-іТпив, аду. 
иіоёго, 1. [піспв] образовать нарывы; 

ігор. ранить; роёі. иіс. ^есиг = р. 
сердце — воспламенить любовью. 

иХоѳгбвив, аду. [піспв] н&рывистый; 
ігор. уязвленный, раненый, 

иіоізоог, иііиа в., 8. сіероп. мстить, на¬ 
казывать, а) (кого) аіцает: діюв <Ш 
п. ѵоіапі; Ь) — 8а (что): и. тогіеш 
раігіа, и. ігупгіав; с) — за (кого): и. 
раігет, и. ве; встрѣч. иногда и съ зна¬ 
ченіемъ страдат. зал. особл. иПпв, 
отомщенный, наказанный. 

иХоив, ёгів, п. нарывъ, вередъ, чнрей; 
ігор. мѣсто слабое, негодное, 

иіідо, іпів, /. мокрота, сырость (земли). 
ТТХіхѳв» ів, (ёі, роёі.) Улиссъ, царь итак¬ 

скій, сынъ Лаэрта, супругъ Пенело¬ 
пы, греч. Одиссей. 

иііив, аду. (депіі. иШив, Ней. иііі) какой- 
либо: пііа гев, аііа рагв; ѳіае иііа <1и- 
Ьііаііопе, безъ всякаго сомнѣнія; 
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рѣдко виЬві. вм. циищиат и (пеиіг.) 
вм. иііа гее: пе^а! ве ровве иШ дате; 
пето иШпа піві Ги#ае тетог. 

иітлів, і,/. внук 
иіпа, ае, /. 1) нижняя часть руки, ло¬ 
коть; Ь) роёі. рука, иіпіа аіщиій аііоі- 
Іеге; 2) локоть (мѣра). 

иііѳг, а, пт, аф. ровіііѵ. не встрѣчает¬ 
ся; отт. I. иіібгіог, ив, сотрагаі. по 
ту сторону находящійся, болѣе отда¬ 
ленный, дальнѣйшій, а. рагв игЪів; 
Оаіііа и. = О. Тгапяаіріпа; ігор. 
дальнѣйшій: иііегіога риаеі сіосиівве 
(послѣдующее); иііегіога шігагі (Тае. 
= прошлое); II. иШтив, вирегі. 1) са¬ 
мый отдаленный, крайній, послѣд¬ 
ній: іегтае, иаііопев, бдев; инода = 
иіііта рагв, напр. іп иіііта Ііаііа; 2) 
во времени: самый отдаленный, по¬ 
слѣдній: сііев, аеіав, Іетрив, ргіпсірі- 
пт; огі#о а. (самый отдален. =г пер¬ 
вый); отт. а) ад иШтит, до конца 
или (чаще) — аДѵ. наконецъ; Ь) иііі- 
тот, адя. въ послѣдній разъ; 3) ігор. 
высочайшій, величайшій, вирріісішв, 
роепа, песеввііав, всеіпв; иіііта раіц 
ехрегігі (крайнее, послѣднее, всевоз¬ 
можное); отт. ад пШтшп = а&о. 
крайне, въ высшей стеаени: ад піѣ 
детѳпв; Ь) послѣдній — низшій; иііі- 
ті тііііит; Іаив и.; ех иіііта рІеЪе. 

иііегіог, см. иііѳг. 
иііѳгіия, сотраг. оф. еі айѵ., см. иііѳг 
и иііга. 

иІШпит, иШтив, см. иііѳг. 
иШо, опів, /. [иісізсог] мщеніе, месть, 
наказаніе. 

иііог, бгів, т. [иісівсог] мститель, ка¬ 
ратель. 

иііга, I. айѵ. I) далѣе, болѣе впередъ, 
и. ргоседеге и сотраг. иііегіив іге; 2) 
ігор. далѣе, болѣе, піЬіІ и.; и. ^иат 
ваіів еві; Ь) далѣе, затѣмъ, и. печие 
сигае ^ие яаидіо Іосив еві; Ь) долѣе, 
болѣе, поп Ішіі иііегіив; иііга діЯегте, 
еще откладывать; II. ргаер. сит. асе. 
1) по ту сторону, за (съ твор. п.) и. 
Іеппіпов, и. БирЬгаІет; 2) ігор. 
сверхъ, и. то<іит, и. тігея; и. ешп 
питегит. 

иіігіх, Ісів, /. [иісівсог] мстительница. 
иііго, аде. [иіівг] 1) по ту сторону, на 

ту сторону; и. сійодие «им и. еі сііго, 
туда н сюда, взадъ и впередъ (тіііе- 
ге, сиггеге), ігор. съ обѣихъ сторонъ, 
взаимно: тегЬа ЪаЪеге, Ьепейсіа (іагѳ; 
2) сверхъ того, вдобавокъ, даже, те 
и. ассиваіит тепіипі; и. Ьооог ЪаЬе- 
іиг тіоІаІогіЪив ^игів Ьшпапі; и. асси- 
вапіев; 3) самъ собою, по своей волѣ, 
добровольно, и. роііісегі; и. аіцшй 
аіГегге; 4) іегт. і. иііго ІгіЬиІа или 

иіігоігіЬаіа, ежегодно выдаваемым 
изъ государственной казны деньги 
на публичныя зданія, 

иііав, рагіср и. иісівсог. 
ШиЬгаѳ, &гиш, /. мѣстечко въ Ла- 
ціумѣ, у Понотннскнхъ болотъ; отші. 
ШаЬгапив, оф. 

иійіа, ае, /. сова. 
иІиШив, ив, т. [иіиіо] 1) вой, вопль, 
рыдав іе; 2) крикъ, и. іоііеге. 

иіиіо, 1. 1) выть, рыдать; роёі. о 
предм. неодушевлен, иіиіаге (ѵосіЪив, 
р1аи$огіЬив) оглашаться; 2) съ воп¬ 
лемъ, рыданіемъ призывать, Несаіе 
иіаіаіа рѳг игЪет. 

иіѵа, ае, /. болотная трава, болотн. по¬ 
роетъ, осока. 

ТГтЬѳг, см. БтЪгі. 
итЬЩоив, і, т. 1) пупъ; ігор. средо¬ 
точіе, средина, ^иі Іосив — итЬіІісиз 
8ісі1і&е потіпаіиг; 2) круглый конецъ 
палкн, на к*ую н&вертывалн листы, 
свитки книжные; ігор. ^атЪов) ад 
итЬШсат аддисеге = оканчивать, 
приводить къ концу; 3) родъ морской 
улитки. 

ШпЬо, опів, т. выпуклость, выпукли¬ 
на, особ а. щита, отт. ігор. = щитъ. 

шпЬга, ае, /. 1) тѣнь, агЪогів; іи (виЪ) 
шпЬга, въ тѣни; ігор. а) темнота, 
ночь: и. посііа; аЪ огіи Іисів а<1 шп- 
Ъгат; Ь) сѣнь, покровъ, ващнта, аиЬ 
и. ашісіііае Котапае Іаіеге; с) тѣнь, 
образъ или призракъ, ложный видъ, 
предлогъ: и. еі іта&о сігііаіів; пе и. 
^шдет Ьопеві&іів; Шва и. віогіае; 
виЪ и. Іоедегів; ф постоянно оопро- 
вождающій, постоянный спутникъ, 
и. Іихигіае; особл. объ являющемся на 
пиръ вмѣстѣ съ званымъ гостемъ, 
отт. = незваный гость: Іосив еві 
рІигіЬив итѣгів; е) особл. роёі. тѣнь 
умершаго: шпЬгагит дотіпиз или 
тех = Ріиіо; отт. итЬгае = подзем¬ 
ное царство: іге рег шшгаз, умереть; 
2) ігор. о томъ, что производить 
тѣнь, доставляетъ прохладу, ожж. == 
а) дерево, зелень, петогшп итЬгае: 
ѵігідів и.; Шее ргетеге (аодрѣзать) 
итЬгае; Ь) тѣнистое мѣсто, жилище, 
шпЬга Ротреіа, портикъ Помпеевъ; 
Іопзогіл итЬга, цырюльня; с) домъ — 
тишина, уединеніе, жизнь тихая, спо¬ 
койная, праздная (Уепегів сеззашпз 
іп итЬга) или дѣятельность частная, 
занятія на дону, въ уединенія: де- 
всепдеге аЪ итЬга ад ри^иат; віидіа 
іи и. едисаіа; седаі и. воіі. 
ШпЪгаойІит, і, п. [итЬга] что про¬ 

изводить тѣнь, доставляетъ прохла¬ 
ду: а) навѣсъ, тѣнистое мѣсто, бе¬ 
сѣдка, ѵііез іехапі и; Ь) зонтикъ 
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(роИ.); с) жнлшце, дохъ, ТЬеорЪгавіі 
и., егибііогшп а., шкода. 

итЪгаііоив, аф. въ тѣни бывающій; 
ігор. въ уединеніи находящійся, про¬ 
исходящій (см. ишЬга, 2, с) ѵііа а., 
жизнь уединенная. 
шпЬг&Шів, е, оф. въ тѣни находя¬ 
щійся; отт. (см. шпЬга, 2, с) ігор. а) 
домашній, спокойный, праздный, ѵі¬ 
іа; Ь) домашній, кабинетный, школь¬ 
ный, ехегсііаііо, огаііо. 

ТТтЪгі, огшт, т. одно изъ коренныхъ 
племенъ Италіи; отт. а) ТТтЪѳг, Ъг&, 
Ьгшп, аф. .умбрійскій; Ь) ТХтЪгіа, 
ае, /. Умбрія, область въ средней 
Италіи. 

итЬгіГѳг, ёга, ёпш, аф. [итѣга-іего] 
тѣнь дающій, тѣнистый. 
шпЬго, 1. [шпѣга] затѣннвать, покры¬ 

вать тѣнью. 
шпЬговив, аф. [ишЬга] тѣнистый, 
шпѳоіо, шпео, см. Ьшп-. 
шпѳгоя, см. Ьшпегив. 
итѳвсо, итісіив, см. Ъит-. 
итог, см. Ъитог. 
швдиат, см. шщиат. 
ипа, аЛѵ. см. ипив, 3. 
ипапітііав, ѣіів, /. [ипапітив] едино¬ 

душіе, согласіе. 
ип-апІтив, оф. единодушный, соглас¬ 
ный. , 

ипоіа, ае, /. 1), унція, двѣнадцатая 
часть асса; 2) вообще двѣвадцатая 
часть, ех ипсіа Ьегев, наслѣдникъ 
двѣнадцатой части. 
шдоІагіив, оф. [ипсіа] составляющій 
двѣнадцатую часть. 

ипоіпаіив, оф. [идсиз] съ крючкомъ, 
закорюченный; съ крючьями, 

шіоііо, бпів,/. [ип$о] натираніе мазью, 
ипоіог, бгіа, т. [ип$о] натирающій 

мазью, нааатель. 
ипоійга, ае, /. [ип^о] мазаніе, бальза¬ 

мированіе. 
тшоіиа, рагіср и. ип#о; 2) оф. маза¬ 

ный, жирный, грязный (тапиа, &4па) 
или натертый мазью; отт. іегт. і. 
80І ппсіив, натираніе мазью на солн¬ 
цѣ; раіеаіга и., упражненія въ па¬ 
лестрѣ, сопряженныя съ натира¬ 
ніемъ; чаще ігор. а] жирный, лако¬ 
мый, роскошный, соепа; ^ш роіеві 
ппсіот ропеге (ставить на столъ ла¬ 
комый кусокъ); СогіпіЪив и.; Ь) бога¬ 
тый, ассесіеа віссиа асі ипсіат; с) тон¬ 

кій, изящній, иисііог сопвиеіибо 1о- 
^иеп<1і; огаііо п. 

1, ипоив, і, т крюкъ, крючекъ. 
2. ипоив, аф. загнутый, закорючен¬ 
ный. 

ипсіа, ае, /. 1) водна; иноіда сойесі. 
волны, и. шагів; Ъ) роёі. = вода (и. 

рога, и. Сопіів) или рѣка, море, особл. 
ріиг.; 2) ігор. волненіе, движеніе, 
шумъ, ишіае сотшШогит, сіѵііеа; Ъ) 
толпа, множество, ваіиіапііит, сога- 
гит; ішбае гегшп айѵегвае, мно¬ 
жество неблагопріятныхъ обстоя¬ 
тельствъ, несчастій, 

ипсіѳ, адѵ. гёіаі. еі іпіеггод. откуда, ппдѳ 
ѵѳпІ8іі? іЬі — шкіе; часто ем. мѣ- 
стоим, съ предлогомъ (а, <Іе, ех): йпев, 
пп(Іе егапі ргоГесіі = е диіѣив еіс.; 
АіЬепіепвев, ипсіе Іе^ев огіае = а яиі- 
Ъов еіс.; ипде реіііпг г. е. а ^ио реіі- 
іпг (гее, ресипіа), отвѣтчикъ; І8, пдде 
віаЪаі, тотъ, на сторонѣ к-го онъ 
былъ (см. віаге аЬ аіщио, держаться 
чьей стороны, быть съ кѣмъ за¬ 
одно). 

шьсіѳ оѳпішп, оф. пит. сагд. девя¬ 
носто девять. 

ип-йёоіѳв, адѵ. пит. одинадцать разъ. 
Шісіѳоіт, оф. пит. саЫ. одннаддать, 
ип-сіѳоітив, оф. пит. огд. одннад- 
цатый. 

ииЛо-садиаив, аДѵ. откуда бы ни (бы¬ 
ло). 

ишіѳ НЪеі, аЗѵ. откуда угодно, ото¬ 
всюду. 

ишіёпі, ае, а, оф. пит. йівіг. по одн- 
надцати. 

ипсіѳ-ишіѳ, аЛо. = ипбесипцие. 
шкІѳуіоѳ вітапі, огшп, т. солдаты 
девятнадцатаго легіона, 

ипсіеуіоевітив, оф. пит. отд. девят¬ 
надцатый. 

ипйщие, а&ѵ. [ипсіе] отовсюду, со 
всѣхъ сторонъ. 
ШКІо, 1. [шкіа] 1) бросать волны, вол¬ 
новаться, Ггеіит шніаі; роёі. аЬепит 
шніапв, котелъ съ кипяткомъ; 2) ігор. 
находиться въ волнообразномъ дви¬ 
женіи, йшшв пддаі, дымъ подымает¬ 
ся клубами; Ьаѣепае шкіапіев (нена¬ 
тянутыя); Ь) пп(1аге ге аіщиа, быть 
полну, изобиловать чѣмъ, 

шкіовив, оф. [шкіа] волнистый, вол¬ 
нующійся. 

ипѳіѵіоевіт&пі, бгшп, т. солдаты 
двадцать перваго легіона, 

ипеіуіоѳвішші, оф. пит. огй. двад¬ 
цать первый. 

ипдо (или ип&ио), пхі, псішп, 3. 
мазать, намазывать, натирать мазью; 
и. согрив; роёі. марать, замарывать, 
пачкать, агша ипсіа сгиоге; шашЫхв 
опсіів. См. ппсіив. 

ип&иѳп, яаіпіа, п роёі. = ипдиепіит. 
ипвиѳпіагіив, аф. [ипдиепішп] къ 
мази относящійся, принадлежащій, 
ѵав а., — для мази; чаще еиЬеі. -іпв, 
іі, т. торгующій мазью, продавецъ 
благовонныхъ мазей. 
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гтртепіит, 1, ». [ип$о] мазь, бал- 
замъ. 

ипзиісшіпв, і, детіпиі. отъ ип#шв; а 
іепегів ип^шсиНв, см. ив^нів, Ь. 

ппвиіа, І8, т. ноготь, йі&ііі, ребів; 
ппуиев Іеопів, когти — ; особл. з&мѣч. 
выр&ж.; а) аЬ (ітів) ип^иіЬив пвцие аб 
(вигатит) тегіісет, съ ногъ до голо¬ 
вы; Ъ) а (бе) іепего пп^иі «им а іепе¬ 
гів пп^иіспііа (детіпиі.) съ самаго 
дѣтства; с) пп^иет ігапвтегвит поп 
оррогіеі бівсебеге, нм на палецъ, нн 
сколько —: ф аб или іи апдает (Гас- 
іив, еІаЪогаіив) начисто, санымъ тща¬ 
тельнымъ образомъ, до совершенства, 

ип^йіа, ае, /. [ап#шв] копыто, едиі; 
роіі. {рѣдко) = ноготь; ігор. и. гаріі 
сиггиш ( = лошадь); ргоѵегЬ. отпіЬов 
ип^иНе, всѣми силами. 

ипрто« см. ип&о. 
ипісѳ, а&ѵ. |ипісив] единственно —, 
необыкновенно, чрезвычайно, 

ипі-ооіог, бгів, аф\ одноцвѣтный, 
шііоив, аф. [ппав] 1) единственный, 
Шім, врев, гетебіпт; 2) ігор. един¬ 
ственный въ своемъ родѣ, необы¬ 
кновенный, бих, ІіЪегаІііав. 

ипіГогтів, е, аф*. [ипив-Гоппа] одно¬ 
образный. 

ипІ8ёпа, ае, аф*. [апав ^епо] 1) едино¬ 
родный, единственный, типбив; 2) 
роёі. одного рода, одного происхож¬ 
денія, отт. — тЪві. брать или се¬ 
стра аНсщ'ив. 

иш-т&пив, аф*. однорукій, 
ипііав, Ііів, /. [пппв] единство. 
ипіивтдсІІ, ааѵ. [аппв-тобив] одного 

рода. 
ипіѵѳгв&іів, е, аф. [апітегвпв] общій, 

диаевііо, ргаесеріит. 
ипіуѳгае, а&ѵ. [ипіѵегвпв] вообще, 
ипіуегвіі&в, 5іів,/ [ипігегвив] 1) цѣ¬ 

лость, совокупность, ^епегів Ъитапі; 
2) и. гетт и (аЪеоі.) ипіѵегзііав, все¬ 
ленная. 

ппіѵѳгвив, аф*. [ппав-тегіо] 1) весь, 
весь вообще, тппбив, ѵііа; бе ге ипі- 
ѵегва ігасіаге; ппіѵегвае геі бітісаііо, 
рѣшительное сраженіе; опт. еиЬві. 
ппіѵегвшп, і, п. вселенная; Ь) рЫгаІ. 
всѣ мѣстѣ: пес рагв, пес ипітегві 
гевівіеге роіегапі; 2) общій, паіпга, 
обіпт, регіспіпт; іп ипітегвпт = айѵ. 
вообще. 

ипіуоютв, древн. ф. = иштегвпв. 
ипциат, когда либо, когда-ни¬ 

будь; ів ргаевіаі (превосходитъ) от- 
піЬав, диі а. Гиепті; пес пп^иат, н 
никогда. 
шшв, (депіі. Іпв, -йаі. -і) 1) одинъ, ппа 

игЬв; апив бе іііів; п. ех тиііів^ ино¬ 
гда = а) одинъ н тотъ же: пшв то- 

гіЬиѳ тіѵппі; отпев шшт вѳпііеЪапі; 
Ь) одинъ только: шшт Ьос всіо: с) 
при прсвосх. степ, для усиленія: пппв 
босііавітив или пппв отпіпт босіів 
вітив, самый ученый: Ьаес гее еві ппа 
отпіпт біШсіНіта; 2) іпйе#п. какой- 
либо, какой-нибудь: віспі пппв раіег- 
Гатіііав Іодпог; епт иі ^пбісет плат 
тегегі беЬетпв; 3) аЬЫ. еіпд./. ппа 
= аДѵ. вмѣстѣ, п. евве, п. ѵепіге; 
роёі. ипа аііспі, вмѣстѣ съ кѣмъ. 

ирШо, бпів, т. = оріііо, пастухъ, 
ирйра, ае,/. уходъ, потатуйка. 
ТГг&піа, ае и ТТгапІѳ,- ев, /. собств. 

«небесная» — муза астрономіи. 
игЬ&пѳ, а&ѵ. [пгЪаппв] по-городскому; 

ігор. а) вѣжливо, тонко; Ь) остро, 
остроумно. 

игЪ&пііаа, йіів,/. [пгЬаппв] 1) город¬ 
ская жизнь, жизнь въ городѣ, безібе- 
гіит игЬапііаіів; 2) (чаще) ігор. тон¬ 

кость въ обращенія, вѣжливость, 
образованность; Ь) правилность про¬ 
изношенія, изящность выраженій; с) 
тонкость въ шуткахъ, остроуміе; ф 
(рѣдко) плутовство (Тас.). 

игЬапив, оф*. [игЬв] 1) городской, въ 
городѣ (особл. въ Римѣ) живущій, на¬ 
ходящійся, къ городу относящійся, 
принадлежащій, тііа, ргаеіог; опт. 
зиЪлі. пгЬаоі, бпнп, т. городскіе жи¬ 
тели; 2) ігор. тонкій, вѣжливый, обра¬ 
зованный, Ьохпо; Ь) отборный, изящ¬ 
ный, допив бісепбі, огаііо; с) тонкій, 
остроумный, в&іев (шутки); вегто п.; 
Ьото и; ф дерзкій, безстыдный, 
{гопе, аибасіа. 

пгЬіоия, аф*. [пгЬв] городской. 
ТТгЫ&бшхв радою, округъ въ Гелве- 

ціи. 
ТХгЫшип, і, п. городъ въ Умбріи; 

ТІгЬіп&в, ЙІІ8, аф. 
ЦгЪіив ОІІѴИ8, мѣстность въ Римѣ 

близъ холма Эсквнлнискаго. 
игЬв, Ъів, /. городъ, часто = а) г. 
Римъ; Ь) жители города: пгЪ» ѵіпо 
зотпоцпе вериііа. 

игоеив, і, т. кувшинъ, 
игбсіо, Іпія,/. [иго] ржа, ржавчина на 
растеніяхъ, изгара. 

иг&ѳо (или пгдоіѳо), геі, — 2. 1) на¬ 
пирать, налегать — тѣснить, толкать, 
гнать, Іювіет пгдеЪапі; и аііцпет а 
1ег$о; ппба игдеі ипбат; о мѣст¬ 
ности п. Іоспт, ѵаііет, прилежать 
къ —, быть возлѣ; отт. п. огЪет 
а На пгЪе, возлѣ самаго города осно¬ 
вать другой городъ; 2) ігор. не да¬ 
вать покоя, тревожить, прижимать, 
мучить, тогЬпв ешп пг&еі; и. аііциет 
ІаЬогіЬив; иг$егі Гате; Ь) налегать (на 
что) стараться (о чемъ), усердно ва- 
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ннматься (чѣмъ), а. орав, агѵа, гвт; 
с) оставаться (при чемъ ни гдѣ) не 
оставить, и. ргороеіішп; и. Го пип, 
постоянно находиться на —; д) въ 
рѣчи: а. аіщпіб, постоянно говорить 
о чемъ, ыи безпрестанно ссылаться, 
указывать на что: о. }ия. 

пг&иѳо, СМ. ЩДОО. 

иппа, ае, /. моча, урина, 
пгіпаіог, бгів, «. [пгіпог] ныряль¬ 
щикъ, водолазъ. 

пгіпог, X. дероп. погружаться въ воду, 
нырять. 

игпа» ае, /. 1) сосудъ ди воды, гор¬ 
шокъ, кувшинъ; 2) урна, въ к-ой 
хранился пепелъ — прахъ умершихъ; 
3) ваза, урна, въ к-ую на комиціяхъ 
въ Римѣ бросай свои дощечки по¬ 
дававшіе голосъ, вепіепііаз іи шпат 
соцрсеге; 4) урна, сосудъ, изъ к-аго 
вынимали жребій: аіі, ее ^пбісев ѵеііе 
зогіігі: ебпсіі ех игпа Ігев; ігор. урка 
судебъ: опте потеп тоѵеі огпа, роёі. 
= отпе потеп тоѵеіаг іп игпа. 

иго, пззі, ивіит, 8. 1) жечь, ідоіів игіі; 
Ь) = опалять, высушивать, зоі и. 
адоов; вііія иввегаі ЬѳгЬая; с) ігор. тре- 
вожнть, отягощать, угнетать, мучить, 
ІаЬог пгѳпз аіщпет; рорпішп доагів 
игеЪаі аппопа (дороговизна); АсЬаеов 
Ьеіішп огеЬаі; саісепа игіі ре<іет, 
башмакъ сильно жметъ ногу; также 
о любви: игііиг Бібо; игі іп аі^по, 
быть влюбленнымъ —; 2) истреблять 
огнемъ, сожвгать, агсеш, тогіпшп; Ъ) 
ігор. разорять, опустошать, и. адоов; 
ревіііепііа игепа игЬет; 3) іегт. г. въ 
живописи о вжиганія (энкаустика): 
и. іаЪпІаш соІогіЪив; рирріа рісіа паіів 
соіогіѣив. 

иге а, ае,/. 1) медвѣдица; роіі. вообще 
медвѣдь; 2) ігор. созвѣздіе, см. Аго- 
іоз. 

игншц і, т. медвѣдь, 
игііоа, ае,/. крапива, 
шгив, і, т. дикій быкъ. 
ТТвІрёіѳи, ішп или -ріі, <5гшп, т. племя 

германское въ сѣверо-запади, части 
Германія. 

ивііаіе, ада. [ивііаіив] обычнымъ по¬ 
рядкомъ, обыкновеннымъ образомъ, 

ивіі&іив» ад$. [ивііог] употребительный, 
обычный, обыкновенный, 

пиііог, Ь дероп. [иіог] часто пользо¬ 
ваться, обыкновенно употребить, ге 
аіщпа. 

овріаш, аде. гдѣ-нибудь, 
іодиат, ада. 1) гдѣ-ибо: въ 

отриц. предл. пиііив еі и. еві Іоспв; 
пес ходиат, м нигдѣ; Ъ) ігор. въ 
чемъ-нибудь, въ какомъ-нибудь слу¬ 
чаѣ, піЬі! о. Гасеге абуепгав тадовіга- 

іит; 2) куда-нибудь, пес ходпат біі- 
себеЪат. 

иедиѳ, адѵ. 1) безпрестанно, безпре¬ 
рывно, постоянно, п. ^иае^е^е; бет- 
вив вит и. іпіеггодопбо; 2) особл. съ 
предл. аб, іп, аЪ, прямо до, въ — или 
до самаго (самой), въ самый (въ са¬ 
мую), отъ самаго (самой): Іедоіов аб 
ешп тівепші и. іп РатрЬуІіат; о. аб 
Китапііат, и. аб тогіет; такоюе беп 
предлоговъ — съ соотвѣтствующими 
падежами: іегтіпов ходив ЬіЬуае, ив- 
^ие Вотат; 3) ігор. ходив абео * и. 
во = а) до того, въ такой степени: и. 
ео пота егапі іііа; Ь) до тѣхъ поръ: 
и^ие ѳо — бит (бопес) еіо. до тѣхъ 
поръ — пока и т. д. 

ивдиѳ-чішкіиѳ, адѵ. 1) вездѣ; Ъ) во 
всякое время; 2) ігор. во всякомъ 
случаѣ, всегда. 

ТГ8ІІО&, ае, / небольшой холмъ близъ 
виллы Горація въ землѣ Сабинской. 

пиіог, огія, т. [иго] сожнгатель, особл. 
труповъ. 

шгіійіо, 1. [иго] сожнгать. 
шйиз, рагіср. гл. иго. 
1. ияио&ріо, биія, /. [ивйв-саріо] прі¬ 

обрѣтеніе въ собственность по праву 
давности. 

2. иви-оёріо, сБрі, сарішп, 8. пріобрѣ¬ 
тать въ собственность долговремен¬ 
нымъ владѣніемъ, давностію. 

ияйга, ае, /. [иіог] 1) употребленіе, 
пользованіе, ппіпз Ъогае, уііае; Ь) 
деньги, выданныя заимообразно, ссу¬ 
да: ^таге аіциет хиигй; 3) процен¬ 
ты: ивигаш ассіреге, репбеге; ігор. 
іегга пип^иат зіпѳ ивига геббіі, ^иоб 
ассеріі. 

ивигрШо, бпів, /. [иаигро] употребле¬ 
ніе, пользованіе, геі аіісгдив; ігор. и. 
сіѵііаіів (— упоминаніе); и. іііпегіа, 
предпринятіе поѣздки, путешествія. 

пвпгро, X. 1) употреблять, примѣнять, 
пользоваться, допив роепае, сопвоіа- 
ііопеш, ІіЬегіаіош, іия; Ъ) принимать, 
прнсвонвать себѣ, Ьопогев, ітрегішп; 
2)=приводить, называть, аіщпіб вег- 
шопіЬив; ія, ^иі варіепв ивпграіпг. 

пвие, рагіср. гл. иіог. 
ивие, ив, т. [иіог] 1) употребленіе, 
пользованіе, геі аіісх^ив; ивпв ргіта- 
іив, риЫісив; ивив еі Ггисіив, см. ивпв- 
ігисіив; Ь) употребленіе, обыкновеніе, 
и. сопшшпів; и. вирегіогпт іешрогот; 
с) паи уепіге (рѣдко еѵепіге) бывать, 
случаться: циоб пип^иат апіеа паи 
▼епегаі; ^шб Ьотіпі роіеві іигріив 
иви ѵепіге; 2) упражненіе, практика, 
п. Годиѳпв, ^иоіібіапив; и. еі ага; о~ 
ѵігіиіів, нспоиеніе обязанностей до¬ 
бродѣтели; о. агіів, занятіе искус* 
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стволъ; Ь) навыкъ, опытность: та- 
$ииш изшп іп ге тіііі&гі Ь&Ьеге; ітрѳ- 
гаіог пи Шив пена; 3) выгода, польза, 
та^пов иаиа аЯегге; вазе ех паи или 
ивиі, приносятъ пользу, быть полез¬ 
нымъ; 4) потребность, ві ияив Гиѳгіі; 
ві ивав ѵепіаЦ яиаѳ ивпв ЪеІІі ровсипі; 
опт. иаив еві = орив еві, нужно: иа- 
уіЬпв еі ивав егаі; а. еві ѵігіЬив; б) 
обхожденіе, обращеніе, знакомство, 
и. йошевіісив; іп іапіо повіго ива; іп- 
іег пов ѵеіив и. іпіегсейіі, мы старые 
знакомые. 

иаинГгиоіиз, ив, л. (и раздѣльно овив 
Ігисіивяие, овив еі Ггисіив) пользова¬ 
ніе доходами (съ чего л.) опшіпт Ъо- 
погит. 

иі или иіІ, I. адт. какъ а) іпіеггод. иі 
уаіев? какъ поживаешь? 5) геіаі. еі 
бетопвіг. рег$е (продолжай) пі іпьіі- 
іиівіі; пі впрга йетопвігаѵітиз; иі — 
віс (ііа): какъ — такъ; въ соединеніи 
<я превосходи, ст. ашаі иі яиі тахіте 
(вс. ашаі) = онъ любитъ чрезвычай¬ 
но; особл. еирегі. при ^Ш8^ие въ слѣ- 
дующ. ііа (віс) = чѣмъ — тѣмъ: иі 
^иів^иѳ еві аосііввітив, ііа еаі тойев- 
ііваітов; с) схріісаііѵ. Ьото, иі (такъ 
какъ) егаі іигіовив, гевропйіі еіс.; 
СІівіЬепев еіоіщепііввітив, иі рго ППа 
іетрогіЪи», Гиіі (для тѣхъ временъ, 
насколько возножно было краснорѣ¬ 
чіе въ тѣ времена); Я) въ восклицаніи: 
иі &аийеі! какъ онъ радуется! сроен. 
И. 2. а. 

II. сопд. I) сит іпаісоі. когда, какъ 
скоро: иі Ъаес аийітіі; иі ргіпшт, 
лишь только; Ь) послѣ того какъ, съ 
того времени какъ: иі Вгиийівіо рго- 
Іесіив вит, тиііае тіЬІ аЪв іе випі 
геййііае Іііегае; 2) сит сопдипсі. а) 
иі#паіе, чтобы, дабы: виайео иі аЪеав; 
йіхіі иі йііив ай ве теиігеі; послѣ иа- 
«моет бояться (іітео, теіио, тегѳог) 
=что не съ будут, время іітео, иі те- 
піаі, б. что онъ не прядетъ; Ъ) иі 
сопеесиііѵит: такъ что, особл. послѣ 
віс, Ііа, іаш, іаіів, еіс.; йгіі айѳо (до- 
того, какъ) раирег, иі пои ЬаЪегеі —: 
ассійіі (еѵепіі, сопііаіі) иі—случилось 
что—; с) иі сопсеввіѵит: хотя бы, по¬ 
ложимъ, что: иі йевіпі тігеа, іатеп еві 
Іапйапйа ѵоіипіав, положимъ, что не 
достаетъ силъ, однако н т. д.; иі ііа 
віі, іатеп поп роіев еіс.; иі — віс, 
хотя бы — однако; <2) въ восклицаніи: 
о если бы: иі йіі іе регйапі. 
Ш. (рѣдко) адя. гдѣ: иЦие абг, іеі- 

іиз ііііс еі ропіив еіс. 
иЙ*оиП4иѳ, айѵ. 1) какъ ня, какъ бы 
ни, и. огаіог ѵоіеі; 2) роёі. когда толь¬ 
ко, если только, и. тесит егііів. 

иіѳпвШя, е, оф. [піог] годный; ожив. 
виМ. иіепвіііа, іит, п. хозяйственныя 
принадлежности, домашняя утварь 
или съѣстные прнаасы. 

иіѳпііог, огіз, оф*. сотраг. [иіог-иіепа] 
болѣе потребляющій — болѣе зажи¬ 
точный, богатый. 

1. иіег, ігів, т. кожаный мѣхъ; Ргор. = 
тщеславный человѣкъ. 

X иіег, іга, ігшп, аф\ деп. иігіов, йаі, 
пігі 1) который (игъ двухъ), и. йих 
тісіпв еві? иіег тевігит (изъ васъ) 
Ъос йісіі? иігов ІіЬгов Іедогіа, иевсіо 
(К'ЫЯ кввгя— изъ двухъ партій ки.); 
2) хпде/. (рѣдко) либо тотъ, либо дру¬ 
гой, к*ый нибудь (изъ двухъ) в! иіег 
тоіеі. 

иіег-оиіщиѳ, пігас., пігите., ргоп. 1) 
геіаі. который бы ви (когда рѣчь о 
двухъ) п. ѵісіі; 2) ішІе/. и тотъ м дру¬ 
гой, иігосипяие тойо. 

иіег-ІІЬѳі, иіг&1, иігиті. ргоп. іпй&. 
который угодно, который бы нм былъ 
(когда рѣчь о двухъ), 

иіег-аиѳ, иігааиѳ, иігшшіиѳ, ргоп. 
іпде/. каждый изъ двухъ, и тотъ ж 
другой, оба: пігаяое тапив; піегяие 
ігаіег тогіппв еві; иіе^ие повігит, 
мы оба; ріигаі. иігцие (когда на каж¬ 
дой сторонѣ многіе; когда рѣчи о 
двухъ партіяхъ) и тѣ м другіе: иіг^. 
Котапі еі Ьовіев еіс.; рѣдко » оба: 
Чиит ваіиіет иіг^ие (йгаігіЪив) йе- 
йегів. 

иібгив, і, я». 1) чрево; иіегит ^егеге, 
быть беременною; 2) животъ, брюхо, 
пузо. 

иіег-тів, иігйтів, иігиттія, ргоп. 
іпде/. [ѵоіо] который угодно, к-ый- 
нибудь (игъ двухъ), одинъ изъ двухъ, 

иіі, айо. еі. соп{., см. иі. 
иіі, іл. иіог. 
ТГііеа, яе, /. городъ въ Африкѣ; 

отт ТШоѳпвІв, е, утмческій * 
еиЬмі. Шіоѳпвѳв, іит, ж. жители 
г. У. 

иШіа, ѳ, аф*. [иіог] полезный, годный, 
гее; и. аіісиі, ай аіциій. 

иШііая, ііів, /. [иііііві полезность, 
польза, ©о^повсеа иіііііаіет теат 
(какъ я полезенъ); тиііав иіОііаіез 
тіЬі ргаеЬиіі, онъ доставилъ мнѣ 
многія выгоды; иіНііаіез ЪеІІі, что 
полезно, приноситъ пользу на войнѣ. 

пШііег, адѵ. [иііііз] полезно, съ поль¬ 
зою. 

иіі-п&т, сопр о когда бы, если бы: 
иііпат ѵепіаіі 

иіі^дие, айѵ. І) какъ бы то ИИ было, 
во всякомъ случаѣ, непременно: Ший 
ясіге и. сир іо; 2) въ особеввостн, осо¬ 
бенно, и. оііт; 8) = еі иіі, см. иі. 
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ііог, шив я , иіі, йероп. 3* 1) употре¬ 
блять, пользоваться, ге аіщиа: (Нѵі- 
Іііа, ѵігіЬаа, аохіііо аіісіуи»; и. Іасіе 
еі ЪегЪів = питаться — ; и. вііѳпііо, 
молчать; 2) = имѣть, и. абѵегао тѳпіо 
(противн. вѣтеръ); и. іиаіо дотідо; 
иіііиг раіге Гасііі, у него отецъ сни¬ 
сходительный; 3) обходиться, быть 
въ сношеніяхъ, имѣть знакомство (съ 
кѣмъ): ТгеЬопіо тиііоі аппоа иіог; 
иіі аііцио Гатіііагііег, тиііит. 

иірбіе, айѵ. такъ какъ, то есть, имен¬ 
но (служитъ къ объясненію, указы¬ 
ваетъ на причину, особл. при мѣ- 
стоии. ^ш, ^иав, ^ио<1) и. ^иі піЬИ 
сопіешпеге аоіетиа, такъ какъ мы, 
именно, потому что мы и т. д. 

иіг&гіив, аф. [иіег, ігіа] къ кожанымъ 
мѣхамъ относящійся, принадлежащій, 
отт. виЬві. иігагіі (ас. Ьохшпеа), до¬ 
ставляющіе воду (въ кожан, и.), водо¬ 
возы. 

иігіш^пѳ или иігівдиѳ, асЬо. [иіе^ие] 
съ той и съ другой стороны, съ обѣ¬ 
ихъ сторонъ. 

ийго, асіѵ. [піег] въ которую сторону? 
(изъ двухъ). 

иігоЬІфіе, асіѵ. на каждой изъ двухъ 
сторонъ, на той н на другой сторонѣ, 
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и. іпішіеоа ЪаЪеЬат; ігор. н въ томъ 
н въ другомъ случаѣ. 

иігахиѳ, асіѵ. Гиіе^ие] въ обѣ стороны. 
иігит, адл. [собств. пеиіг. аф. піег] 

вопросит. частица въ вопросахъ рае- 
дллит. ли: а. Ъаес ѵеаіга ап поаіга 
сиіра еві? ваша ли это или наша 
вина? 

иЪгшп-пат, аде. іпіеггод. =з иігшп, 
аЛѵ. 

иі-иі, асіѵ. = иіешщие. 
итв» ае, /. 1) гроздъ, особл. виноград¬ 
ная кисть, виноградъ, ігор. вино, Ъі- 
Ьегѳ иѵят; 2) (Ѵігд.) куча пчелъ на 
деревѣ. 

итео,-2. быть мокрымъ, влаж¬ 
нымъ. 

итѳвоо,-8. [итео] дѣлаться мо¬ 
крымъ, влажнымъ* ігор. напиться. 

итіеійішц аф. [йетт. отъ иѵідиа] мо¬ 
кроватый, сырой. 

итіеішц аф. мокрый, влажный; ігор. 
Ъото и., пьяный. 

ихог, бгі», /. жена, супруга; (Іисегѳ 
ихогет, жениться. 

охогіов, аф. [ихог] 1) женинъ, супру¬ 
жескій; гее и., все относящееся къ 
супружеству, особл. приданое; 2) роёі. 
преданный женѣ, супругѣ, Аепѳал. 

ѵ 
Ѵаоаіия, і, т. = ѴаЬаІІа. 
ѵаоаііо, бпіа, /. [тасо] 1) свобода, сво- 
бодность отъ чего-либо (геі аіісіуив 
иди аЪ аіщиа ге) напр. отъ занятій, 
отъ службы: т. отпіит типегит 
(должностей), ІаЬогіз, тіііііае (военн. 
службы); т. а ЪеШ аітіпіаігаііопѳ; 
иногда въ родит, п. причина: т. аеіа- 
Іія, — по причинѣ возраста, по лѣ¬ 
тамъ; т. гегшп дезіагит, — за совер¬ 
шенные подвиги, за оказанныя услу¬ 
ги; 2) (Гас.) плата за освобожденіе 
отъ воени. службы: ѵасаііопеа ргае- 
віагі сепІигіопіЬив воіііае. 

таооа, ае,/. корова. 
Ѵаооа, ае, /. городъ въ Нумидіи; отт. 
Ѵаооепвів, аф. и виЬві. -се», ішп, 
т. жители г. В. 

▼аоеіпішп,іі,». растеніе: шпорникъ (?). 
таоШо, I. 1) шататься, качаться, ко¬ 
лебаться, Іоіо согроге; т. ех ѵіпо, — 
отъ вина; 2) ігор. быть шаткимъ, не¬ 
надежнымъ, Іоіа ге» тасіііаі; іиаііііа, 
атіеіііа тасіііаі. 

т&оітѳ, аск>. [уасіѵия] на свободѣ, на 
досугѣ. 

таоітиа, аф. к тасии». 
таоо, X. 1) быть незанятымъ, быть сво¬ 

боднымъ, <1оти» ѵасаі; Іоси» ѵасаі, м. 
не занято, не застроено; Ьоиа тасап- 
Ііа, — никому непринадлежащія; 2) 
быть свободнымъ отъ чего, не имѣть 
чего, быть безъ чего: таоаге а теіи; т. 
аЬ ореге; ѵ.еиірй; у. сигѣ еі пе#оІіо;геа- 
риЪИса ѵасаі тііііе еі ресиаіД, г. безъ 
войска и безъ денегъ; у. аішіііа; не за¬ 
ниматься науками, сравн. ниже 3; Ь) 
быть свободнымъ отъ повинностей, 
военной службы н пр. уасаге пишете 
тіііііае; ѵ. тииегіЬи» или а типегіЬив; 
3) быть свободнымъ, имѣть свободное 
время, асгіЪев, аі ѵасаЪіа; тасаге аіісиі, 
геі аіісиі—для кого, на что: ѵ. атіеі», 
^ЬіІоаорЬіае, отт. ѵ&сагѳ аіісиі геі= 
заниматься чѣмъ: Ъиіс ипі пе#оІіо,рЬі- 
ІоаорЬіае, НЪеІіія 1е$ешШ; 4) ітрегв. 
ѵасаі, досужио, есть время: поп ѵасаі 
абеаае; поЪіавсгіЬеге пес ѵасаі пес Іісеі 
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таспбі&оіо, ІВсі, Ідеіпт, 8» [тасши- 
Іасіо] дѣлать пустыхъ, опоражнивать, 
абуепіи Іио іаіа впЪвеШа уаспе&сіа; 
ѵ. іпапіат, нагнать жителей о-ва. 

таоиііаа, Іііа, /. Гѵасппа] порожность 
ігор. а) отсутствіе, у. боіогіа; Ь) сво- 
бодность, свобода отъ —, у. аЬ аіщпа 
ге; с) прааднооть мѣста, вакансія. 

Ѵае&шц ае, /. [ѵасо] богиня отдыха у 
поселянъ: оиия. Ѵаопп&ііа, аде- 

ТНОТШН, аф. 1) незанятый, свободный, 
порожній, пустой, бопша, савіга, Іоспа; 
Ь) ігор. пустой, тщетный, потен, то- 
іш; 2) свободный отъ = неимѣющій 
«л* безъ чего* а. — ге аіщпа «дм аѣ 
аііфіа ге, аѣ аі^по: тасапа спгіа, сп- 
рібііаіе, Итоге, теіп; тасппв аѣ отпі 
тоіевііа; оррі(ішп таспшп а беГепдо- 
гіЬпа; рѣдко съ родит, п. тасппв сгі* 
тіпіа, орегшгц иногда аЬзЫ. оррі(1шп 
▼аспшп; г. безъ гарнжзона; тоііег у., 
жена безъ мужа; 3) ничѣмъ незаня¬ 
тый, свободой, досужный^ спокой¬ 
ный, дпопіат таспі витое; ві ев апіто 
таспо; таспі впЪ шпЪга Іпаітпа; сіѵі- 
Іаа у. государство, пользующееся ми¬ 
ромъ; роН. у аспшп еві (съ неопред, 
наклон) есть время, можно; 4) никѣмъ 
незанятый, никому непринадлежащій, 
упраздненный, вакантный, роааеваІо, 
васегбоііит; Агтепіа ѵ., беэъ даря; 
ргоуівсіа у., безъ намѣстника; отт. 
ш у аспшп уепіге (Шогаі.) получить 
имѣніе, никому непринадлежащее; 5) 
= открытый, аебев у. Еотадіі уаіі* 
Ъпв; соеіпт у., Іоспв у.; отт. еиЬеі. 
у аспшп, открытое мѣсто, простран¬ 
ство: рег уасппт іггпрегппі. 

Ѵабя, бгат, п. городъ въ Лигуріи. 
Ѵ«1а Ѵоідіѳхтапа, г. въ Этруріи. 
ѴаЛІтопіа Ідоии, озеро въ Этруріи. 
тшИтопІшп, іі, п. [ѵаз, біа] поручи¬ 
тельство въ явкѣ къ суду въ срокъ, 
біасебиді віле у.; тіввпт Іасеге у., 

не требовать поручительства — ; іт- 
ропеге аііспі у., требовать отъ кого 
поручительства и т. д. = требовать 
кого въ судъ; отт. ѵабітошшп ммо* 
«да ж а) явка въ судъ, рготіИеге у.; 
аізіеге у., явиться въ судъ; Ь) срокъ, 
еапв&аеге у., назначить —, бШегге 
у., отложить —; уепіге а<1 (оЬіге) ѵ.; 
явиться въ срокъ; (Іевегеге ѵ., пропу¬ 
стятъ срокъ» 

Уібо, ві, вит, 8, идти (заключаетъ еъ 
себѣ понятія усилія, сроем, іге) у. іп 
Ьозівт, рег ІпгЬат, Ьапб биЪіат іп 
тогіет» 

УЗІОГ, Ь дероп. [уаа, біа] требовать по¬ 
ручительства въ явкѣ къ суду, см. 
ѵабітопішп; отт. = требовать въ 
судъ, ѵ. аІЦпет. 

таботв, аде. [▼кбшп] имѣющій много 
неглубокихъ мѣстъ, много отмелей — 
мелкій. 

таДптп, і, м. неглубокое мѣсто, мелкое 
мѣсто, бродъ; уабо, бродомъ, въ 
бродъ: ігапаіге Йшпеп уабо; ехегсі- 
іпш уабо ігапвбисеге; роёі. иногда = 
о) особа. ріигаІ. воды, море, у аба ваі- 
аа; Ь) дно. 

тае, тіегу. увыі горе! тае тіЬі? тае 
ѵісіів! 

таен-, см. теп. 
таГег, іга, &шп, аде- хвтрый, лукавый. 
таЛе, аде. [уаіег] хитро, лукаво. 
Ѵава, ае, /. городъ въ Нумидіи; отт. 
Ѵадаівѳв, іпт, ж. жителя этого го¬ 
рода. 

тадо, аде. [ѵа^пв] бродя, разсѣянно. 
▼а^Іпа, ае,/. 1) ножны, &1абішп е ѵа- 

^іпа ѳбпееге; 2) шелуха, кожнда. 
та^іо, 4. визжать, кричать, выть, 
тавііия, пв, ж. [ѵа$іо] визгъ, плачъ, 
ирикъ. 

та^ог, 1. дероп. [ѵа^пв] бродить, пере¬ 
ходить съ мѣста на мѣсто, ходить то 
въ одну, то въ другую сторону (съ на¬ 
мѣреніемъ, сроен, еггаге: блуждать— 
по незнанію дороги, мѣстности), у. Іп 
а#П8; ігор. Іахпа уа^аіиг, распро¬ 
страняется; огаііо таране, р. безъ 
связи, съ отступленіями, растяну¬ 
тая. 

та&ив, аф\ блуждающій, скитающійся, 
неимѣющій постояннаго мѣста, Оае- 
іиіі ѵа^і; уа^ла еі ехвпі; аіеііае уа^ае, 
планеты; егіпез ѵа&і, распущенные 
волосы; ігор. а) нетвердый, шаткій, 
непостоянный, аепіепііа, іогіопа; Ь) 
безсвязный, безпорядочный, несклад¬ 
ный, у&#пт <щіббат іп ог&ііопе; у. 

#епоа бісепбі, — съ отступленіями 
отъ главнаго предмета; с) неопредѣ¬ 
ленный, общій, рагв дпаевііоппт. 

ѴаЬ&ІІв» ів, т. западный рукавъ Рей¬ 
ва. 

▼аШе, адѵ. [#м. у&іібе отъ уаіібоя] 
сильно, весьма, очень, 

ѵаіѳ-біоо, хі, сіот, 8. (роёі.) говорить 
уаіе т. е. прощай — прощаться. 

Т&іѳпи, рагіер. и. таіео; 2) аде. здоро¬ 
вый, сильный, крѣпкій, прочный, 
ігор. а) сильный, вліятельный, Ъото; 
Ь) сильный, убѣдительный, сапва у.; 

агцшпепіапі ѵаіібіпв. 
таіепіаг, адю. [уаіепв] сильно. 
Ѵ&іепііпі, огпт, т., см. ѴіЬо. 
таіео, таіиі, ѵаШшп, а. 1) быть здо¬ 
ровымъ, гесіе (орііте) ѵ , чувствовать 
себя совершенно здоровымъ; у. сог- 
роге, ребіЪпв; отт. а) въ письмахъ, 
въ началѣ: 8І ѵаіев, Ъепе еві; иногда 
съ прнбавл. е^о «ш* е4пібет уаіѳо, 
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обыкн. сокращ. 8. У. В. Е. — Е. У.; 
Ъ) при прощанія: ѵаіе и (рѣдко) ѵа- 
Іеаз; будь здоровъ, прощай; ^иЬеге 
аіщпет ѵаіеге, пожевать кому здо¬ 
ровья, простяться съ кѣмъ; ігор. ѵа- 
Іеаі (ѵаіеапі), прочь, дозой: ѵаіеапі 

ідіег поа дізаібішп ѵоіипіі ѵаіеаа! 
ступай, убирайся! (въ рлчи) іаіа ѵа- 
Іеапі, довольно объ этомъ; 2) быть 
сильнымъ, имѣть силу, быть въ си¬ 
лахъ, въ состояніи, аб аіщиіб іасіеп- 
бшп; тиііпт у. е^шШа; особа, ігоф. 
«) имѣть сяду, вѣсъ, вліяніе, таШа 
та^півдпе тегШв араб аіщпет; ріов, 
^пат со11е$ае, ѵаІеЬаі; у. е^аѳпѣіѣ, 
ресапіѣ, оріЬпв; Ь) имѣть значеніе, 
значить, Ъос ѵегЬшп, доіб таіеаі, поп 
ѵібепі; бебпШо іп опшея ѵаіеі, имѣетъ 
значеніе для всѣхъ, распространяет¬ 
ся на всѣхъ; Ьос ео ѵаІеЬаі, пі — это 
имѣло то значеніе, клонилось къ то¬ 
му, чтобы — ; гевропвшп цпо ѵаіегеі 
еіс, какое имѣлъ значеніе, на что на¬ 
мекалъ, къ чему клонился отвѣтъ и 
т. д. См. ѵаіевв, оф\ 

Ѵаіѳгіив, родовое имя; отт. Ѵаіегіив 
и Ѵаіѳгі&пив, аф. Валеріевъ, Вале- 
ріанскій, $епа Уаіегіа; зиЪзі. Ѵаіо- 
гіапі, солдаты Валерія Публикохы. 

таіевоо,-8. [таіео] дѣлаться силь¬ 
нымъ, усиливаться. 

▼аіѳіййо, іпів, /. [ѵаіео] состояніе здо¬ 
ровья, у. Ьопа, орііта, іпйгта; часто 
= а) здоровье, ѵаіеіпбіпет атіііеге; 
ѵаіеіибіпі рагсеге, зегѵіге; Ъ) нездо¬ 
ровье, болѣзнь, у. осиіогит; ргоріег 
ѵаіеіибіпет, по болѣзни; ехспзаѣіопе 
ѵаіеіпбіпів иіі, извиняться нездоро¬ 
вьемъ. 

Ѵаівіив, родовое имя. 
Та1&иа, аф. кривоногій, кривой, 
ѵаіісіѳ, ад,ѵ.у см. ѵаісіѳ. 
ѵаНйшц аф. [ѵаіео] 1) здоровый, зі Ю 
ѵаіібит ѵібего; 2) сильный, крѣпкій, 
Ьото, ѵепіпв, у шит; Ь) сильный, мо¬ 
гущественный, огЬа, бирііег; ѵаіібпа 
ге аіщпа (рѣдко геі аНсара) сильный 
чѣмъ-либо; (Тас.) ѵаіібпа арегпепбіа 
ЬопогіЬив = онъ могъ, былъ въ со¬ 
стояніи презирать — ; с) большой, 
огромный, уігеа, ропбпа. 

ѵаШгасіо, іпіа,/. = ѵаіеіпбо. 
ѵаііагів, е, аф. [ѵаііат] къ валу отно¬ 

сящійся, принадлежащій; согопа у., 

вѣнокъ, к-ый давали въ награду взо¬ 
шедшему прежде всѣхъ на валъ не¬ 
пріятельскій. 

т&ІІев и таШв, ів, /. долина, 
ѵаііо, 1* [ѵаііат] 1) обносить валомъ, 
укрѣплять валомъ, у. саайга; 2) ігор. 
окружать, ограждать, защищать, Са- 
Ііііпа ѵаііаіпв вісагііа. 

таііит, і, п. [ѵаііив] 1) валъ? насыпь 
съ кольями, сааіга ѵаііо тпшге; Гоеза 
еі ѵаііо сіп^еге пгЬет; 2) ігор. за¬ 
щита. 

ѵаііив, і, я», колъ, тычина, особл. въ аз. 
военн. колъ, палисадина: аеріет ѵаШ; 
иногда — а) соИесііѵ. колья, палисадъ, 
ѵаііат саебеге; Ь) насыпь съ кольями, 
валъ, ѵаііиа сопіга Ьоаіеа. 

ѵаіѵаѳ, Йгшп, /. створы, створчатыя 
двери. 

ѵваѳаео,-8. [ѵаппа] пропадать, 
исчезать. 

ѵааіІофіѳпШц ае, /. [ѵапия-1(^иог] 
пустословіе, болтовая, хвастовство, 

тааіібдшів, аф. [ѵапив-^аог] болт¬ 
ливый, лживый, хвастливый. 

ѵашЪав, йііа, /. [ѵаппа] пустота; ігор. 
a) отсутствіе содержанія, наружный 
блескъ безъ содержанія, обманчи¬ 
вость, ложность — суетность, суета; 
b) тщеславіе, пустословіе, хвастов¬ 
ство; 5) тщетность, безполезность, 
Шпегіа. 

ташшв, 1, /. вѣяло, вѣядьница (для 
хлѣба нлн корма). 

тахте, аф\ пустой, агівіа ѵ., колосъ 
безъ зёренъ; ігор. в) тщетный, без¬ 
полезный, напрасный, ргесеа, ісіоа; 
Ъ) пустой, ничего незначащій, ня на 
чемъ не основанный, ничѣмъ недо¬ 
казанный, воображаемый, ложный, 
гее, ареа, ѵісіогіа, запбіпт; Ьапб ѵапа 
геГегге, говорить правду; с) пустой, 
тщеславный, хвастливый ши непо¬ 
стоянный, ненадежный, Ъото, огаііо, 
іп$епіпт, яепа; ѵ. еі регйбіоааа. 

ѵарог, бгіа, т. 1) паръ, испареніе, 
афіагшп; ѵарог аіег, дымъ; 2) тепло¬ 
та, жаръ, воИа; Ъ) роіі. огонь, пламя, 
ѵарог гевііпсіпа; ѵ. еві (= ебіі) сап- 
паз. _ 

ѵарогагіит, іі, п. [ѵарог] паровая 
труба въ банѣ. 

тарбго, 1. [ѵарог] 1) парами или ды¬ 
момъ наполнять; ѵ. іоге, кадить; 2) 
нагрѣвать, ѵ. Іосит. 

т&рра, ае, /. испортившееся вино; ігор. 
негодяй. 

ѵарйіо, 1* терпѣть побои; ѵариіо, меня 
бьютъ; въ аз. военн. быть побитымъ, 
претерпѣть пораженіе, аехіа 1е$іо ѵ.; 
ігор. ѵарпіаі аегтопіЬпз отпіит, его 
всѣ бранятъ. 

Ѵагйаѳі, ем. Вагйаѳі 
Ѵагіа, ае,/. мѣстечко въ среди. Ита¬ 

ліи, на берегу рѣки Аніо. 
тагІ&ІІб, 5піа, / [ѵагіо] перемѣна. 
т&гІоо, I. ходить выворачивая ноги, 

быть кривоногимъ, см. ѵагив. 
ѵагісия, оф. кривоногій, см. ѵагив. 
ѵагіѳ, обо. [ѵагіиз] разно, различно, 
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разнообразно; тагіе риртаіит еві, 
сражались съ перенѣнньшъ сча¬ 
стіемъ. 

тагШая, йіів, /. [ѵагіив] 1) различіе, 
различность, разнообразіе, ѵосихп, веп- 
іепііагшп, Гшсіишв, гегшп, соіогшп; 
Ь) = различіе въ мнѣніяхъ, разногла¬ 
сіе, т. іп дівриіаііопіЪив; іапіа випі 
іп ѵагіеіаіе, иі еіс.; 2) перемѣнчи¬ 
вость, непостоянство, у. ехегсііие, ті- 
Шит; Гогіипае ѵагіеіав (превратность). 

▼агіо, 1* [ѵагіив] 1) ігапвіі. разнообра¬ 
зить, видоизмѣнять, тосет, огаііопет, 
вепіепііае; циае аисіогев ѵагіапі де 
ѣеііо = ѵагіе ігадипі, различно пере¬ 
даютъ, разсказываютъ; рагіср. ѵагіа- 
іив иногда аф\ разнообразный, раз¬ 
личный: вепіепііае, тетогіа геі (раз • 
сказъ о чемъ); Ь) перемѣнять, смѣ¬ 
нять, попеременно давать, произво¬ 
дить, у. ІаЬогет оііо, саіогев ігі$ога- 
^ив; ѵ. ѵісев, смѣняться, чередовать¬ 
ся; с) д ѣлать равно цвѣтнымъ, пе¬ 
стрить, испещрять, у. согрога саегпіеів 
доШа; 2) гпітапв. быть различнымъ, 
разнообразнымъ, ѵагіапі вепіепііае; 
іахпа тагіаі; пщііііидо ѵагіапв, множ, 
людей различныхъ мнѣній; ітрегв. 
^иит вепіепііів ѵагіагеіиг, когда мнѣ¬ 
нія были различны, когда было разно¬ 
гласіе въ мнѣніяхъ; Ь) мѣняться, че- 
едоваться, ѵагіапіе Ьотіпшп рагііт 
оіоге рагііт ваидіо; ѵагіапіе ѵісіогіа 

(іогіипа), когда побѣда (счастіе) была 
неперемѣнно то на одной, то на дру¬ 
гой сторонѣ. 

ѵагіив, аф. 1) разноцвѣтный, пестрый, 
Іупх, вегрепв; 2) (чаще) разный, раз¬ 
личный, разнообразный, сіѵііаіев, вег- 
топев, віидіа; ЪеІІит ѵагіит, в. ве¬ 
денная съ перемѣннымъ счастіемъ; 
ѵісіогіа у., побѣда, клонящаяся то на 
одну, то на другую сторону; робта, 
огаііо ѵ. — разнообрази, по содержа¬ 
нію; ^иа1е» віпі діі, ѵагіит еві (на¬ 
счетъ этого мнѣнія различны); Ъ) пе¬ 
ремѣнчивый, непостоянный, апітив, 
Іетіпа; ѵагіив іп отпі #епегѳ ѵііае 
іиіі. 
Ѵагіив, родовое имя; Ьисшв У. Войів, 
трагическій поэтъ, современникъ Го¬ 
рація и Внргилія. 

ѵагіх, Ісів, т. опухоль вены, венозная 
опухоль. 

таги в, оф\ 1) выгнутый, разогнутый, 
расходящійся, кривой, сопша; Ь) а 
кривоногій, Ьото; 2) ігор. несоотвѣт¬ 
ствующій, различный, аііегшп допо» 
Ьиіс ѵагит. 

1. Ѵагив, і, т. рѣка на границѣ Гал¬ 
ліи н Италія, впадаетъ въ Средизем¬ 
ное и. 

2. Ѵагив, і, т. Фамжльпое имя $епІів 
(^піпсіііі&е. 

1. ѵав, &ді8, ж. порука, поручитель (въ 
дѣлахъ уголовныхъ, см. ргаев). 

2. тав, йвія, п. (рЫг. у аза, бгшп) 1) со¬ 
судъ, ѵ. ѵіпагіит; ѵава агдепіоа; 6) 
ріиг. = домашняя утварь, ѵава соті- 
іевяие (посла) см, ѵавагіот; 2) въ ял. 
военн. ріиг. ѵава, багажъ; отт. соііі- 
$еге ѵава = готовиться къ выступле¬ 
нію, собираться въ походъ; сопеіа- 
ш&ге ѵава=приказать готовиться къ 
выступленію, собираться въ походъ. 

т&в&гішхх, іі, в. [ѵав, вів] деньги на пу¬ 
тевыя издержки и на обзаведеніе 
домашнею утварью, к ыя получали 
отправлявшіеся къ мѣсту назначенія 
правителя провинцій ■ послы. 

Ѵаасоаѳв, пит, ж. племя въ сѣверо- 
восточ. ч. Испаніи. 

ѵавсиіігіив, іі, т. [ѵавсиіит] пригото¬ 
вляющій сосуды, особл. бокалы, золо¬ 
тыхъ дѣлъ мастеръ. 

тавойіиш, і, п. йетіп. отъ ѵав, ѵавів. 
ѵаві&ііо, бпів, /. [ѵавіо] опустошеніе, 
разореніе. 

ѵаяіаіог, бгів, т. [ѵавіо] опустоши¬ 
тель, разоритель; роёі. ѵ. гегагшп, 
охотникъ. 

тавіѳ, а&ѵ. [ѵавіив] 1) обширно, широ¬ 
ко, ужасно; 2) неуклюже, грубо. 

ѵавіііав, ѣіів, /. [ѵавіив] 1) опустѣніе, 
воіііидо еі у.; 2) опустошеніе, разоре¬ 
ніе, іасеге ѵазіііаіеш, опустошать; 8) 
(у поздпѣйги. писат.) огромность, воіів. 

ѵавіо, X. [ѵавіив] 1) опустошать, разо¬ 
рять, опшіа іегго і$пщие; ѵ. Маседо- 
пев » ѵ. артов Масвдопшп; ігор, у. 
тепіет аііс^ив, привести кого въ 
замѣшательство; 2) дѣлать безлюд¬ 
нымъ; у. (опт, удалить, прогнать 
людей съ ф.; 8) сит аЫаі. по примѣ¬ 
ру и. ргіѵо, вроііо и друг. = лишатъ; 
ѵ. а$гов сиІіогіЬия, Йпев сіѵіЬив; та- 
віаіа деіепвогіЬпа игЬв. 

ѵавіив, оф. 1) пустынный,запустѣлый, 
пустой; а#ег ѵ., невоздѣланное п.; 
игЪв ѵавіа іпсепдіів — вслѣдствіе по¬ 
жаровъ; игЬв тавіа & деіепаогіЪиа, г. 
лишенный своихъ защитниковъ; Ь) 
опустошенный, разоренный; Тічуа у.; 
роёі. ѣаес е^о у авіа даЬо = ѵазіаЪо; 
2) огромный, неизмѣримый, ужасный, 
шалив, таге, Осеапив, вііѵае, ііег, ро- 
іепііа; 8) ігор. незнающій границъ, 
ненасытный, апітшц шртишп; Ь) 
неуклюжій, грубый, Ьото у. аЦие 
а^гевііа. 

таіев, ів, т. и /. 1) прорицатель, про¬ 
рокъ, -чнца; 2) роёі. поэтъ. 

Ѵаііо&хша, оф. ватиканскій, топ», 
СОІ1ІВ. 
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ѵаііоіп&ііо, .бліа, /. [ѵаіісіпог] проро¬ 
чество, прормданіе, предсказаніе, 

таііоіпаіог, бгіа, т. [ѵаіісіпог] роН. = 
ѵаіеа. 

тайошіит, іі, п. [ѵаіев-сало] прори¬ 
цаніе. 

таііоіпог, 1* ёероѣ. [ѵаіеа- сало] 1) про¬ 
рицать, пророчить, предсказывать, 
аіщиіб; ▼. ааеѵат іЫигат еаве ігат 
беі; ѵ. аііспі аіщиіб; 2) (о поэтѣ — 
вслѣдствіе вдохновенія свыше) пѣть, 
воспѣвать, сагтіпіЬиа; 3) мечтать, 
бредить, говорить вздоръ, е&о Гогаап 
ѵаіісіпог; ѵ. еі ілааліге. 

ѵ&ііоіпов, аф. [ѵаіеа сало] дророче- 
ствениый, пророческій. 

Ѵаііпіив, родовое имя; Р. Ѵаііпіив, 
приверженецъ Цезаря, сильно обви¬ 
ненный Цицерономъ (іпіегговаііо ід 
V.); отт. Ѵаііпіапив, аф. 

▼ѳ, сощ. йіеуипсі. (= теі) или, либо, 
биаЬоа ІгіЪиаѵе Ьогіа, ріиа тіпиаѵе. 

теоогйіа, ае, /. [ѵесога] безуміе, су¬ 
масшествіе. 

теоогв, біа, аф‘. [ѵе-сог] безумный, су¬ 
масшедшій. 

▼ѳоіаііо, бпія, /. [ѵесіо] ѣзда; т. ецоі, 
верховая ѣзда. 

теойкаі, йііа, п. [ѵеЬо] 1) пбдать, пош¬ 
лина, ѵ. релбеге, платить п.; ехегсеге 
т., взимать п.; ехі$еге у., взыскивать 
п.; у. аебШсшт, п. к-ою взыскивали 
эдилы въ провинціяхъ (чрезъ посред¬ 
ство мѣстныхъ правителей) въ поль¬ 
зу публичныхъ игръ въ Римѣ; 2) до¬ 
ходъ, ех шео Іепиі ѵеси^аіі; уесіі&а- 
На лгЬала еі гиаііса. 

тѳоііваіів, е, оф. 1) (ѵесіі^аі, 1) подат¬ 
ной, къ подати относящійся, соста¬ 
вляющій додать, ресипіа; Ъ) подлежа¬ 
щій подати, платящій подать, а&гі, 
сіѵііаіеа; 2) (уесіі^аі, 2) доходный, при¬ 
носящій доходъ, ециоа у. 

ѵѳоііо, оліа, /. [ѵеЬо] ношеніе, носка 
или возка, см. ѵеЬо. 

ѵеоіів, іа, т. [ѵеЬо] 1) подъёмъ, ры¬ 
чагъ, рготоуелі ваха (камни) ѵесіі- 
Ъиа; 2) пешня, ломъ, ѵесіеа, яиіЬиа 
Гогев (двери) еіГгіпялпІиг; 3) засовъ, 
запоръ, ѵесіеа аегеі рогіаа сіалбилі. 

тесіо, 1. [ѵеѣо] нести или везти, аіі- 
цпіб Ъшпегія, ріаивігів; разе, ѵесіагі 
еяиів, ѣхать верхомъ, 

теоіог, бгіа, т. [ѵеЬо] 1) несущій или 
везущій; АИаа ѵесіог Оіушрі; азілав 
ѵ. Зііелі; 2) чаще ргоѵегЪ. сѣдокъ, ѣз¬ 
докъ, пассажиръ. 

тѳоіоііив, оф. [ѵеЬо] перевозный, 
транспортный, лауіа. 

теоійга, ае, /. [ѵеЬо] возка, провозъ, 
перевозъ, транспортъ, воіуеге (запла¬ 
тить, аіщліб рго ѵесішѣ; ріигаі іт- 
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регате аііслі ѵесіигая, требовать отъ 
кого подводъ. 

тѳвбіив, аф. бодрый, живой, 
тевгапсіів, е, аф. весьма малый, кро¬ 
шечный. 

тѳЬетѳпе, Ііа, аф\ 1) горячій, пылкій, 
вспыльчивый, ѣото; Ъ) строгій, кру¬ 
той, суровый, ѵ. іп аіщиеш; аепаіия 
солвиііит у.; 2) = сильный, ѵеліла, 
сіатог, боіог, агрттепішл; «отлив у., 
глубокій сонъ. 

тѳЬетѳпіег, айп. [ѵеЪетеля] 1) горя¬ 
чо, а^еге; 2) сильно, ѵ. біаріісеі. 

▼ѳЬѳтѳпііа, ае, /. [ѵеЬетепв] 1) го¬ 
рячность, порывъ; 2) (чаще) сила. 

тѳЫооішп, і, я. [ѵеЬо] 1) повозка, 
экипажъ; 2) судно, корабль. 

ѵеЬо, ѵехі, ѵесіит, 8. 1) нести, т&щнть 
или везти, у. аіщшб Ьшпегіа; е^щ 
ѵеЪллІ сигтт, ігіитрЬаліет Сапиі- 
Ішл аІЫ ѵехепші е^иі; 2)раввіѵ. ѵеѣі 
= ѣхать: ѵеЬог 6400 «мм іп б4ио, ла- 
ѵі или іл паѵі; въ томъ же значенія 
встрѣч. также ргаев. рагіср. и дегипй. 
ѵеЬепз циабгі$и, іп е^ио; іиа ѵеЬел- 
бі. 

Ѵфѳпа, Ѵфѳпіапив, см. ѴѳЯ. 
ѴфІ, бгшп. т. городъ въ Этрурія; 

отт. а) Ѵфѳпіапив, аф. м (ро«.) 
Ѵѳіив, аф.; Ь) Ѵѳіѳпв, 1і&, аф. вей- 
скіЙ и виШ. житель г. В. 

Ѵфоѵів, ів, т. древнее божество у 
римлянъ — богъ мщенія, богъ под¬ 
земнаго царства; ОШ. Гаві. 8,447 
= рагулв «Іирііег, сравн. уе^галбів. 

тѳі, соф. [ѵеііе] хоть=а) или, либо, ѵо- 
Іипіаа теі тогев (одно не. исключаетъ 
другою сравн. аиі); ѵеі — ѵеі, нля — 
или, либо — либо, ѵеі рагіісера, ѵеі 
абѳресіог; у. расе у. Ьеііо; Ъ) даже, 
Ьипс Іосит у. ігев агтаіі беГепбеге 
роавипі; отт. при превосх. ст. для 
усиленія: ѵеі варіелііваітпв еггаге роі- 
еві; с) напримѣръ, аиаѵеа іиаз ассі- 
ріо Іііегав, ѵеі 4лаа ргохіте ассере- 
гат ^иат ргибевіев. 

ѴѳІ&Ъгіихц і, п. 1) У. та^ив, площадь 
или улица у Авентиискаго холма, гдѣ 
торговали обыкновенно масломъ н 
сыромъ; 2) У. тіпов, площадь въ до¬ 
линѣ между холмами Целіемъ и Эс- 
квнлинонъ. 

ѵѳіатеп, шіа, п. [ѵеіо] покрывало, по¬ 
кровъ, одѣяніе, одежда, 

ѵѳіатеаішп, і, я. [ѵеіо] 1) покрывало, 
покровъ, завѣса; ігор. асеІегіЬла те- 
Іателіа ^иаегеге; 2) рЫг. ѵеіателіа, 
шерстяныя ленты, к-ыни умолявшіе 
о пощадѣ и защитѣ (вирріісеа) обви¬ 
вали свои масличныя вѣтви и руки, 
опт. аирріісшл талиа ѵеіаіае (см. 
ѵеіо). 
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ѵеіагіпт, іі, п. [ѵеіша] парусина — 
навѣсъ отъ солнца. 

▼ѳі&іі, см. ѵѳіо. 
тѳіѳи, Ііів, обикнсв. ріиг. ѵеіііев, шн, 
легковооруженные солдаты, к-ые 
должны были безпокоить непріятеля 
быстрыми, неожиданными нападенія¬ 
ми — перестрѣлыцики, вольтижёры; 
ігор. всогга ѵеіеа, шутъ, к ый драз¬ 
нитъ, не даетъ другимъ покоя. 

ѴѳІІа, ае,/. 1) высшая часть Палатин¬ 
скаго холма въ Римѣ; 2) городъ въ 
Лук&нія; отт. Ѵѳііпив и ѴѳІІѳпвів, 
е, аф.; Ѵѳііѳпвев, іиш, т. жители 
г. В. 

тѳШЪг, бга, ёгшп, аф. [ѵеіпт-іего] 
парусоносный, парусный. 

тѳІшоЗДіо, бпів, /. [ѵеіійсо] плаваніе 
на парусахъ. 

ТбІШоо, 1. и *сог, 1. дсроп. [ѵеіит — 
йило] 1) поднимать, распускать пару¬ 
са, плыть на парусахъ; ігор. у. геі 
аііспі, способствовать, благопріят¬ 
ствовать чему-л.; 2) ігапвіі. (роіі.) пе¬ 
реплывать, объѣзжать, таге. 

Ѵѳііпив, і, т. 1) рѣка и озеро въ зем¬ 
лѣ сабинской; отт. Ѵѳііпив, аф. У. 
Іаспв, У. ігіЪпв; 2) см. Vѳііа. 

уеіііагів, е, аф. къ перестрѣльщн- 
камъ, волтижёрамъ относящійся, 
принадлежащій, см. теіев. 

Ѵѳшѳпша, см. ѴѳШг&ѳ. 
▼ѳШев, см. ѵѳіѳв. 
ТѲІІіог, 1. дероп. безпокоить, трево¬ 
жить непріятеля быстрыми неожи¬ 
данными нападеніями, см. ѵеіев. 

ѴѳШхаѳ. агат,/, городъ въ Лаціумѣ; 
отт. ѴеШетия, аф. * зиЫ. -пі, 
бгпт, т. жители этого г. 

тѳіітдіапв, іів и ѵѳііѵбіив, аф. [ѵеіпт- 
тоіо, 1] роіі. летяшій на парусахъ, 
патів; (Ѵігд) таге уеііѵоіпт, м. по 
к-ому плав, на парусахъ корабли, 

▼еііѵоіиа, см. ѵеііѵоіапя. 
Ѵѳ11ѳ]ив, родовое вмя; Сащв У. Раіег- 

сиіиа, римскій историкъ, жившій во 
время Августа и Тиверія. 

ТѲІІіоо, 1* [теііо] рвать, щипать, ігор. 
язвить, колоть, осмѣивать, аЬвепіет. 

▼еПо, тѳііі (рѣдко ѵиіаі), уиівпт, в. 
1) рвать, драть, щнп&ть, аіісиі Ъаг- 
Ъаш; у. аигет, ігор. = напоминать, 
увѣщавать; 2) вырывать, выдерги¬ 
вать, сарШоа, ріишав; іегт. і. ег яз. 
военн. у. 8І&П& (знамена, воткнутыя въ 
землю) = тронуться съ мѣста, отпра¬ 
виться въ дорогу, выступить игъ ла¬ 
геря; у. ѵаііат, вызыв. палисадины, 
колья, срывать валъ, 

тѳііпв, ёгів, п. 1) шерсть (снятая), вол¬ 
на; ігаЪеге ѵеііив, прясть; ігор. ѵеііе- 
га рег соеіпт іегппіпг (= барашки); 

2) руно, кожа, шкура,. Іеопів; особл, 
овечья кожа съ шерстью; ^асёгѳ 
вігаіів уеііегіѣпя. 

ТѲІо, 1. 1) закрывать, покрывать, заку¬ 
тывать, сарпі; ѵеіаіов іо$Й; 6) ігор. 
скрывать, всеіпв, обішв; 2) особа. 
ігор. обвивать, обвязывать, украшать, 
у. сарпі тугіо, іетрога (виски) Іаиго, 
іетріпт Ггопбе еі вегіія (гирляндами); 
тапив ѵеіаіае, см.уѳіатедіпт; 8) ѵеіаіі, 
бгпт, т. = зиЪзі. резервные солдаты, 
к-ые въ сраженіи заступали мѣста 
выбывавшихъ изъ строя. 

тѳіооііав, аіів,/. [ѵеіох] скорость, бы¬ 
строта, проворство. 

ѵѳіооііѳг, адѵ. [ѵеіох] скоро, быстро, 
проворно. 

тѳіох, бсів, аф. скорый, быстрый, 
проворный. 

тѳішп, І, п. 1) парусъ; уѳіа <1аге, под¬ 
нять, распустить п. или плыть на 
парусахъ; уеіа сопігаЬеге (впЪбпсеге, 
1е$еге) собрать, подобрать, подвязать, 
п.; ргоѵегЬ. уеііа гетівцпе и ѵеііі 
б4півдае = всѣми силами, всячески; 
2) парусина, парусинная покрышка, 
парусин, навѣсъ отъ солнца особл. 
надъ амфитеатромъ въ Р.; Ь) покры¬ 
вало, завѣса. 

▼ѲІИі или ѵѳійіі, соцу. [уеііе- иі, собапв. 
хоть какъ] 1) какъ, какъ напржмѣръ, 
еіо&іа (надписи) топптепіогпт Ьос 
сопЯгтапі: ѵеіаі Ьос аб рогіат; 2) 
какъ, подобно кекъ, у. іп сапіи еі 
йбіЬив, віс еіо.; 8) какъ бы, какъ- 
будто, будто бы: у. аі согат абеавеі, 
обіпт ѵ. Ъегебііаіе геіісіит; Іаеіі у. 

ехріог&ій уісіогій. 

уѳпа» ае, /. жила, кровеносная жила, 
также жила въ металлахъ; ігор. те- 
пае геірпЫісае, жизненныя силы г.; 
іп&спіі тепа, способность, дарованіе, 
особл. даръ поэзіи. 

тѳпаЪйІит, і, п. [ѵепог] охотничье 
копье, рогатина. 

ѴѳпаГгит, п, к. городъ въ Канпаніи, 
славившійся олнвнымъ масломъ; отт. 
Ѵѳп&Аг&пив, аф. и зиЬзі. -пат, і, 
п. масло венаФрское. 

тѳп&ііоіив [уепаіів], 1) аф. продажный; 
2) зиЬзі. (Сіе.) торгующій невольни¬ 
ками. 

тѳпаІІв, е, аф. 1) продажеый, выстав¬ 
ленный на продажу; отт. тепаіее, 
іаш, т. невольники; 2) ігор. подкуп¬ 
ной. 

тѳп&ііоив, аф. [уепог] охотничій; са- 
піі у., гончая собака. 

тепаііо, бпів, /. [ѵепог] 1) охота; Ъ) 
звѣриная травля, бой со авѣрямм, 
осужденныхъ преступниковъ мл* 
гладіаторовъ; 2) ігор. дичь, дичина. 
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тѳпііог, бгів, я», [тепог] 1) охотахъ; 
2) аду. охотничій; саше т., гончая 
собака. 

тѳп&іогіон, аду. Гѵепаіог] охотничій, 
ѵѳпаіхіх, Ісів, /. [ѵепог] охотница; 

иногда = аду. охотящаяся; два у. = 
Біапа. 

ѵешйод, ив, т. Гтепог] ж тепаііо, 1. 
ѵѳшііЪШв, в, аду. [тепдо] 1) удобопро- 

даваемыі, скоро раскупаемый; 2) 
ігор. пріятный, любимый, огаііо, геі. 

тепсііоо, Ь въ нѣхот. рухохшс. ем. ѵіп- 
(іісо. _ 

ѵешіііаііо, бпів, /. (см. тепдііо, 2) 
чрезмѣрная хвала, хвастовство, шар¬ 
латанство, аіде тепдііаііопе аЦие о§- 
іеиіаііопе. 

ѵѳпсІіШог, бгія, т. (ем. тепдііо, 2) 
чрезмѣрный хвалитель, хвастунъ. 

тѳшШіо, 5пів, /. [тепдо] продажа, 
особл. съ публичн. торга, 

тѳпсіііо, 1. [ѵеабо] 1) желать продать, 
объявлять продажнымъ, продавать, 
Лшдит; ігор. у. расет ргеііо; Ъ) про¬ 
давать, торговать, у. оіив; 2) выхва¬ 
ляя предлагать (покупателю), отт. 
ігор. = выставлять, хвалить, выхва¬ 
лять, орегат впат, іодотшп; у. ее 
аіісоі и ѵ. ее ехіаіітаііош Ьотіпит 
= стараться внушить кому, стар, 
распространить выгодное о себѣ 
мнѣніе. 

ТбпсШог, огів, т. [тепдо] продавецъ, 
тѳпйо» діді, дііаш, 8. [тепит*до] 1) 
продавать, аіщоід десет шіпіа, что 
за десять м.; у. терто, — дорого; ѵ. 
ріигів, — дороже; ігор. у. ее аіісоі, 
за деньги перейти на чью сторону, 
передаться кому; у. раігіаш апго (из¬ 
мѣнить); Ь) отдавать на откупъ, у. 
де сотая; 2) ігор. выхваляя предла¬ 
гать (покупателю), отт. ігор. = в) 
рекомендовать, тегоиз Ьопиі ѵ. іоіит 
роёта; Ъ) хвалить, выхвалять, Ьірт- 
гіапат ргаесіаге ѵепдідівЬі. 

Ѵѳпѳйі, бгшп, т. племя въ сѣвер. 
Германіи — Венды. 

▼ѳпѳПоіот, іі, м. [ѵепепптіасіо] 1) 
ядотворство, отравленіе; 2) пригото¬ 
вленіе чародѣйственнаго питья — ча¬ 
родѣйство. 

ѵѳаѳПоав, аф. [ѵепепитГасіо] 1) ядо- 
творвый, отт. еиЪві. -сиз, і, т. и 
-са, ае, /. составитель яда, отрави¬ 
тель, »явца; 2) чародѣйственный, 
волшебный, тегЬа; отт. *иЪ*і. тепе- 
йсив, і, т. и са, ае,/. чародѣй, -ка, 
волшебникъ^ ница. 

▼ѳпѳпагіиа, іі, т. [ѵепепот] состави¬ 
тель яда, отравитель, -инца. 

УѲПѲпа^ив, рагіср. гл. ѵепепо; 2) аду. 
ядовитый; ігор. язвительный, колкій, 

]оспз; Ь) роН. чародѣйственный, вол¬ 
шебный, тіг&а. 

тѳпѳпІГѳг, 6га, бгшп, аду. [тепепшп- 
&го] ядоносный, ядовитый. 

▼ѳаѳпо, 1* отравлять. 
тѳпѳпшп, і, п. I) ядъ, отравленный 
напитокъ, у. ш&шдеге, вптеге; часто 
таіит у. — тепепшп; ігор. дшсогдіа 
у. игЫв (гибель, несчастіе); у. ѵѳгЬо- 
гшп, язвительнооть, колкость; 2) ча¬ 
родѣйственное питье, чары; 8) кра¬ 
сильное вещество, краска, особл. пур¬ 
пуровая, у. Аззугішп, Тагвяішшп; Ь) 
роёі. румяны. 

▼ѳаѳо, піі, — 4* [уелшп-ео] продавать¬ 
ся, быть продаваем у; у. тарто,— до¬ 
рого; чоапіі уепіегапі, за сколько —. 

▼ѳпегаЫНз, е, обо. [тепегог] 1) до¬ 
стойный почтенія, достопочтенный; 
2) (рѣдко) асі. почтительный, егрт 
аіщпеш. 

тепѳгаЪапсіпв, ас^. [тепегог] испол¬ 
ненный глубокаго уваженія, испол¬ 
ненный благоговѣнія. 

тѳпѳгапсіив, аду. [ѵепѳгог] достойный 
почтенія, достойный уваженія, досто¬ 
почтенный. 

тѳпѳг&ііо, бпів, /. [тепегог] 1) почи¬ 
таніе, глубокое уваженіе, благоговѣ¬ 
ніе; 2) достопочтеніе, достопочтен¬ 
ность. 

▼ѳпѳгаіог, бгія, т. [тепегог] почита¬ 
тель. 

Ѵѳпѳгѳшц см. Ѵѳшш. 
тѳпёгог, 1. сіероп. 1) чтить, почжтать, 

благоговѣть, тетогіат аііеддия, деож 
1) молить, умолять, аіциет, деов; Ъ) 
тепегаіив (рагіср.) иногда разагѵ. ж 
уважаемый или съ благоговѣніемъ 
призываемый. 

Ѵѳпѳіі, бгшп, т. 1) венеты, по прода- 
нію, переселившіеся изъ М. Азіи, подъ 
предводительствомъ Антекора, на 
сѣв. берегъ Адріатячѳскаго моря, 
отт. ѴѳпбБив, аду. и Ѵѳпдііа, ае, 
/. область венетовъ; 2) народъ въ 
оѣверо-запвд. части Галліи; отт. 
ѴѳпѳЙопв» аду. и ѴѳпѳЪіа, ае, /. 
земля венетовъ; 8) Тасгі. Ѳсгт. 4в 
ѴѳпѳіІ, вѣроятно, вмѣсто ѴѳпѳйІ, 
см. ѴѳпѳсІІ. 

▼епёіив, аду. синеватый. 
тѳпіа, ае, / 1) милость, снисхожденіе, 

одолженіе, Ьашгтепіат ехігетат ого: 
Ьапс тепіат тіЬі деііз, пі раііатіш 
еіс.; 2) позволеніе, даіе тіЫ Ъапс то- 
піат, пі апіероват; Ъопй тепій аіісп- 
]и8 (Іий е(о.) аіщпід іасеге, дісеге ж 
съ позволенія, съ согласія —; 8) про¬ 
щеніе, ітрипііаа еі т.; т. ѳггаіі, все- 
Іегпт; ЪопЙ тепіа «им Ьопа спш теша 
(аидіге, Іе^еге) = снисходительно. 
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ѴвпДіа, ае, /. 1) нммфк, мать Турна; 
2) супруга Яна. 

тѳпіо, тѳпі, тепѣшп, 4,1) поиходмть, 
ад аІЦпет, іп пгЪет; ѵ. Аікепів Но- 
тат, изъ Авадъ въ Ракъ; у. аііспі 
апхіііо (на помощь); (гее) ѵепіі ад рп- 
$пат (дошло); 2) = доставаться, вы¬ 
падать на волю, сіаявів ѵепіі ргаеіогі, 
ргоѵіпсіа у. сопапіі; кегедііав тепіі 
аііспі; 8) случаться, аіцаід ѵепіі 
аііспі (съ кѣнъ); ві 4оід адѵегві ѵ.; 
каес иЪі ѵепіппі. 

▼ѳпог, 1. Дероѣ. 1) охотиться — тра- 
вать, гнаться, преслѣдовать, Іѳрогет; 
2) Ргор. домогаться, добиваться, у. 
вийга#іа рІеЬіа, Іашіет. 

Тепіег, ігів, ж. 1) брюхо, животъ; ігор. 
выпуклость, брюшко, Іа&епае; 2)« 
піегпа, чрево; ѵепігеш іегге, быть 
беременною; Ргор. (роіі) плодъ чре¬ 
ва, младенецъ, ѵ. іи ив. 

топШо, 1. [ѵепіив] 1) вѣять, провѣ- 
вать, Ігшпепіпт; 2) махать, качать, 
двигать туда н сюда, алпа; апга ѵ. со¬ 
тая рорпіеаа; 8) ігор. раздувать, вов- 
бу ждать, сопсіопет. 

ТѲпШо, 1. [ѵѳпіо] часто приходить, 
имѣть обыкновеніе приходить. 

тѳпіовин, аф. [ѵепіив] вѣтреный, вѣ- 
тристыі; ігор. а) непостоянный, пе¬ 
ремѣнчивый, ненадежный, кото, 
ріѳѣв, ітрегіпт; Ь) надутый, тще¬ 
славный, пустой, кото, іп$ешпт, &1о- 
гіа; е) роіі. легкій, быстрый, аіае, 
ечпі. 

тепігіойіия, і, т. [Дстін. от ѵепіег] 
1) брюшко; 2) у. согдія, сердечная 
полость. 

топіиа, і, т. 1) вѣтеръ; у. весппдпв, н. 
благопріятный, попутный; у. адѵег- 
8пі, в. неблагопр., противный;у>гооег&. 
ѵегЬа ід ѵепіов даге, ргоіопдеге тегЬа 
теиіія, говорить на вѣтеръ, говорить 
напрасно; ѵепіія гешів, всѣми силами; 
Ігадеге аІЦпід ѵепіів, предать что 
8абвенію; 2) ігор. особл. ріиг. — об¬ 
стоятельства (благопріятныя), счастіе 
илы несчастіе: аііов ѵіді ѵепіов; ѵепіі 
е;иа весппді випі, счастіе ему благо¬ 
пріятствуетъ; ^пісоп^пѳ ѵепіі егппі, 
какія бы ни были обстоятельства; Ь) 
молва, толки (благопріятные «им не¬ 
благопр.) отпев сопсіопит ѵепіі; ѵвп- 
іпт рориіагет дпаегвге, искать одо¬ 
бренія народнаго. 

тѳпиойіа (ѵепипсШа), ае, /. родъ ви¬ 
нограда (кот. употребляли на ва¬ 
ренье). 

тепйіа, ае,/. [Детіп. отъ ѵѳпа] жилка. 
ТѲПшп-<1о, дбді, <Шош, д&ге = ѵепдо, 
продавать. 

тѳшшбо, 1* ЗБ ѵепшпдо. 

топив, пв и і, ж. продажа (астр**. 
только Даі.} асси*. и аЫаі) ровііпя 
ѵепо, выставленный на продажу; ѵе- 
ппт баге, продать; ѵепшп іге, прода¬ 
ваться; ѵепо ехегсеге аіщпід, торго¬ 
вать чѣмъ. 

Ѵепив, бгів, /. Венера, дочь Юпитера, 
супруга Вулкана; Ѵепегія рпег = Са- 
рідо; Ѵепегів тепаія = Аргііів; Уепѳ- 
гів Шіоя = Аепеаз; ігор. а) любовь, ѵ. 
тагііа, супружеская л.; Ь) возлюблен¬ 
ная, подруга, теае Ѵепегі аппі пт- 
пега рагіа; прелесть, грація, 
Га^іі У. (Ног.). Отт. Ѵѳпегёив, 
( гшв) аф. а) Венеринъ; яасегдоя Ѵе- 
погіа, жрица Венеры; вѳгѵі У., слу¬ 
жители храма Венеры эрицннской въ 
Сицаліи; ѵепегепа уасіпя или *чЪ*і. 
ѵепегепв, і, см. уасіия; Ь) ігор. лю¬ 
бовный, гея. 

Ѵѳпив іа, ае, /. городъ въ Апуліи, на 
гран. Луканія, родина Горація; отт. 
Ѵѳпивтив, аф. и виЪві. -віпі, бгшп, 
т. жители г. В. 

тѳпияіав, аіів, /. [тепивіпв] красота, 
прелесть, мнлонидвость, у. тпІіеЬгів; 
ігор. а) тонкость, любезность въ об¬ 
ращенія; Ь) (о рѣчи) тонкость въ обо¬ 
ротахъ рѣчи, пріятность, милая шут¬ 
ка, ѵѳппвіаіев дісепді. 

тѳпивіо, аДѵ. [ѵепивіпв] красиво, пре¬ 
лестно. 

токшвіив, адД. [Ѵепив] красивый, пре¬ 
лестный, миловидный; ігор. ТОНКІЙ, 
пріятный, деликатный; веппо, веп- 
Іепііае. 

те-раШдив, аду. преблѣдный. 
ѵѳргеойіа, ае, /. [Дстш. отъ ѵергея] 
терновный кустикъ. 

торгов, ів, т. обыжн. ріигсй. терновный 
кустарникъ, терновникъ. 

тог, тѳгів, #і. весна; теге, весною; ргі- 
то ѵеге, въ началѣ весны; Ргор. ѵег 
аеіаіів, молодость; ѵег васгпт, пер¬ 
выя произведенія, первые плоды вес¬ 
ны, которые въ большой опасности 
были обѣщаемы въ жертву богамъ: 
ѵ. васгпт ѵоѵеге, дать обѣтъ прине¬ 
сти въ жертву перв. произ. в.; ѵ. я. 
іасеге, приносить въ жертву перв. 
пронэв. весны. 

тогах, Йсія, аДл. [ѵегпв] правдивый. 
тѳгЬѳиа, ае, / обыкное. ріигаі. вѣтвя, 

особл. масличныя, миртовыя или лав¬ 
ровыя, к-ыя употребляли при рели¬ 
гіозныхъ обрядахъ, въ особенности 
Феціалы. 

тѳгЬѳг, ёгія,». 1) ударъ, ѵ. геші, ударъ 
весломъ; ѵ. ѵепіі, порывъ вѣтра; ба¬ 
ге ѵегЬега, ударять; часто рШг. = Ж, побои: собгсеге аіцпет ѵег- 

я; ігор. ѵегЬега раігіае Ііп&пае, 
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упрей, выговоры отца; 2) сопсгеі. 
ремень, въ особенн. у пращи, ігор. а 
праща (Ѵігдй.)) Ь) бнчь, одеть. 

тѳгЬѳгйііо, бпів, /. [ѵегЬего] бичева¬ 
ніе, наказаніе. 

1* тегЪбго, баія, т. [ѵегѣег] около- 
тень — негодяй. 

2. тѳгЪёго, 1. [ѵегЬег] 1) ударять, 
бить, аіідиет епве; ѵ. &гапбіде, по¬ 
бить градомъ; т. тіг$ів, сѣчь; роёі. т. 
аеіѣега аіів (крыльями) = летать; 2) 
ігор. бичевать, порицать, наказывать, 
а1щиет сопѵісіо, ѵегѣів. 

тегЪовѳ, обе. [ѵегѣовив] многорѣчиво, 
пространно, подробно. 

тѳгЬовив, оф. [тегѣит] многорѣчивый, 
пространный, подробный. 

▼вгЪшп, і, ѣ. 1) слово, т. поѵшп; ѵ. 
вітріех; ріиг. ѵегѣа, слова, часто = 
рѣчь, ѵегЪа іасеге (Ьаѣеге), говорить, 
гов. рѣчь (рго а1щпо, араб ге$ет, іп 
зепаіа); аб ѵегѣшп (бе Огаесо ехргі- 
теге Штіаа Ьаііпаз) слово въ слово; 
тегЪо = словесно, на словахъ (орроз. 
Іііегів) или = на словахъ только 
Iорроз. ге) или =с оно ѵѳгЬо, однимъ 
словомъ, коротко, (пе^аге, аг^пеге); 
тегЬі сапвй (дтаіій) для примѣра, на¬ 
примѣръ; теів, іпіа ѵегѣів, аіісгуив 
ѵегѣів = отъ —, отъ имени: шеіа ѵег- 
Ьів раігі згаіиіаіов еві; вепаійв ѵегЬів 
Ъаес біхіі, отъ имени сената скакалъ 
слѣдующее; ѵегѣа иногда — пустыя 
слова, слова, неимѣющія значенія 
(ѵегѣа випі), отт. ѵегѣа баге аіісиі 
обмануть кого; 2) дгаттаі. глаголъ. 

ТОГО, аЗѵ. [ѵегив] 1) истинно, сообразно 
съ истиною; ѵ. Іодиі, говорить прав¬ 
ду; 2) вѣрно, справедливо, ^абісаге; 
3) дѣйствительно, въ самомъ дѣлѣ, 
какъ слѣдуетъ, рп&ааге, адеге. 

▼ѳгѳошкіѳ, аЗѵ. [ѵегѳсопбав] застѣн¬ 
чиво, стыдливо, скромно, 

тѳгѳошкііа, ае,/. [ѵегесопбпв] застѣн¬ 
чивость, стыдливость, скромность, 
смиреніе, абѵегвпв аіідпет «мм аііси- 
^ив (депіі. оЬ^ссі.) къ отношеніи къ 
кому, передъ кѣмъ; ѵ. іп годопбо; 
ѵегесппбіа Іаіі іпіегреііапбі Саевагет, 
совѣстились, не рѣшились прервать 
рѣчь Д. 

▼ѳгѳошкіог, 1. Зероп. [ѵегесппбпв] 
бояться, совѣститься, стыдиться, не 
рѣшаться, ргобіге. 

тѳгѳсшкіиа аф. [ѵегеог] застѣнчи¬ 
вый, стыдливый, скромный, вето, 
ѵііа, ѵ. іп ровіпі&пбо. 

тегѳпбии, оф. [ѵегеог] достопочтен¬ 
ный. 

тѳгѳог, ѵѳгііпв в, 2. Зероп. 1) боять¬ 
ся, опасаться, регіспіаш, гергеЪепвіо- 
пеш, ѣеііаш; ѵ. аіісаі, гѳі аіісиі, бе 

аіідиа ге, — за кого, за что, на счетъ 
чего-л.; ѵегеог, пе біоаі; — что онъ 
скажетъ (не желаю, чтобы онъ ска¬ 
залъ); ѵегеог, иі бісаі, — что онъ не 
скажетъ (желаю, чтобы онъ сказалъ); 
2) бояться — глубоко уважать, бла¬ 
гоговѣть, ѵ. раігет, беов; 3) сит іп- 
^пгігто) бояться — совѣститься, сты¬ 
диться, не рѣшаться, ѵ. соттіЦеге, 
бісеге; (гтрсгз) ѵегіііш еві еов вит- 
тиш Ьопшп іп ѵоіиріаіе ропеге (ямъ 
было совѣстно). 

ѵѳг&Шае, агат, /. семизвѣздіе, идеа¬ 
лы. 

тег$о,-8. 1) гпігапз. клониться, 
быть обращену, отпев рагіев ѵег#ппі 
іп тебіат; іегга ѵег^іі іп (аб) зеріеп- 
ігіопев; Ь) склоняться; ігор. прибли¬ 
жаться къ концу, біев ѵег^іі; ѵвг$еп- 
іе аисіптпо; 2) ігапегі. (роёі.) лить 
или сыпать, ѵепепат. 

▼ѳгісііств, аф. [ѵегав-бісо] говорящій 
правду, правдивый. 

тѳг11дфЦит,іі,п. [ѵегив-іодаог] этимъ 
словомъ Цицеронъ перевелъ грече¬ 
ское сл. «этимологія». 

тѳгівІтШв, е, аф. [ѵегпв-вітііів] прав¬ 
доподобный. 

тѳгівітіііійбо, Іпів, /. [ѵегцз-вітііі- 
іибо] правдоподобіе, 

тѳгіииц ііів /. [ѵегпв] 1) истинность, 
истина (аЬзіг. сроен, ѵегпш) тів ѵѳгі- 
іаіія, Іах тегііаіів; 2) дѣйствитель¬ 
ность, сущность, гаііо еі ѵ.; гев еі у.; 
ех ѵегііаіе аіідаіб ^ибісаге; 3) прямо¬ 
душіе, откровенность, ѵегііав обішп 
рагіі. 

▼егіѣив, рагіср. гл. ѵегеог. 
▼ѳгтісиШин, оф. [ѵегтісоіив] исто¬ 

ченный червями; іігор. рѣшётчатый, 
пестрый. 

ѵѳгтіойіив, і, т. [Зетіп. отъ ѵегтіа] 
червячекъ. 

тѳгтів, ів, т. червь, червякъ, 
тегп», ае, т. рабъ, выросшій въ домѣ 

своего господина (положеніе этихъ 
рабовъ было менѣе тяжко), 

тегпаойіив, оф. [ѵегпа] 1) относящій¬ 
ся, принадлежащій къ домашнимъ 
рабамъ, см. ѵегпа; 2) ігор. доморо¬ 
щенный — туземный, отечественный, 
особ л. римскій, гее, агіібсев; (Сгс.) сгі- 
теп ѵ. = обвиненіе собственнаго 
изобрѣтенія. 

▼ѳтііів, е, оф. [ѵегпа] рабскій; ігор♦ 
а) низкій, Ыапбіііае; Ь) шутовскій — 
дерзкій «мм забавный, бісіиш. 

▼ѳгпШіег, аЗѵ. [ѵегпііів] рабски, 
▼егпо, 1. [ѵег] обновляться весною, 

снова зеленѣть, цвѣсти и т. д. ѣшпоі 
ѵегпаі; аѵів ѵегааі, птица снова на¬ 
чинаетъ пѣть. 
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уѳгпйіа, ае, сотт. детіпиі. отъ ѵегпа. 
тетин, аф. [ѵёг] весенній, іетрпз, зоі. 
ѵѳго, [ѵегпя] 1) адѵ. дѣйствительно, въ 
самомъ дѣлѣ, івіе ешп евзе аіі (гово¬ 
ритъ, что тотъ существуетъ) ^ш поп 
езі, еі диі ѵего еяі, пе$аі; особл. въ 
отвѣтахъ: Гиіяіі яаере, сгебо, іп зсЪо- 
Іів рЬіІоворЬогпт? У его, ас ИЪепіег 
^шбет; Ь) въ увѣщаніяхъ, при понел. 
накл. = жѳ: ояіепбѳ того, похажн же; 
геврісе ѵ., саре тего; 2) соц;. но, од¬ 
нако, Шпб ѵего поп еві іегепбшп. 

Ѵѳгопа, ае, /. городъ въ сѣя. ч. Ита¬ 
ліи; отт. Ѵегоаѳпаіа, е, ада- и 
виЪві. -пепзез, іаш, т. жители г. В. 

теггѳв, ія, ж. свинья, боровъ. 
Ѵѳггѳв, ів, т. (Сіуав СогпеІІая) былъ 
преторомъ въ Сициліи; противъ него 
направлены рѣчи Цицерона «Огайо- 
пев іп Ѵеггет». Отт, а) Ѵѳггіиа м 
Ѵѳггіпия, ада. див Ѵѳггіпшп — 
двусмысленно, см. ]из и ѵеггтиз; 6) 
Ѵѳггіа, <5гшп, я. празднество въ 
честь Верра, самимъ Берромъ уста¬ 
новленное. 

тѳггшиа, аф. [ѵеггѳя] свиной, боровій. 
тегго, теггі, тѳгашп, 8, 1) мести, ѵі- 

ат; роіі. т. а^п&в (&е4пог), т. ѵа(іа 
гешів = грести; беІрЫлез &е^ао^а 
сапбіа ѵеггппі (задѣваютъ, касаются 
хвостами): 2) ігор. сгребать, собирать, 
^шб^шб (йгшпепіі) бе ЬіЪусія ѵеггііпг 
агеів; Ь) тащить, влачить, уносить, 
шаге ѵѳггіі овва; ѵепіі ѵеггппі ошпіа 
рег апгав. 

тѳггйоа, ае,/. бородавка; ігор. малень¬ 
кій недостатокъ, маленькая слабость, 

тѳггиобаиа, ада. [ѵеггпса] бородавча¬ 
тый. 

тегпшоо, 1, [ѵегіо] обращаться; ігор. 
принимать оборотъ, Ьепе у. аііспі 
(для кого). 

теггиіихп, і, п. = ѵегиіит. 
тегааЬШа, е, ада- [ѵегво] подвижной; 

ігор. перемѣнчивый, непостоянный. 
тѳгяаШів, е, ада. [уегяо] легко вра¬ 
щающійся, движущійся; ігор. обо¬ 
ротливый, легкій, гибкій, 

тѳгаіобіог, бгія, ада. [ѵегіо соіог] 1) 
разноцвѣтный, пестрый; 2) отливн- 
стый, съ отливомъ. 

тѳгвіойіив, і, т. [детіп. отъ ѵегвив] 1) 
строчка; 2) стншокъ. 

тѳгвійоаііо, опія, /. [ѵѳгаіЯсо] стихо¬ 
творство. 

тѳгзШоаіог, бгіз, т. [ѵегвійсо] стихо¬ 
творецъ. 

тѳгвШоо, 1. [ѵегзия-Гасіо] сочинять 
стихи. 

тегао, 1- [ѵегіо] 1) вращать, вертѣть, 
аіщпіб іп і&пе, іпіег тайпа; ѵ. ее и 
ѵегяагі, вращаться, вертѣться: тип- 

боя ѵегяаіпг сігса ахет соеіі (сравн. 
ниже ѵегяог дероп.); роіі. ѵегзаге 
іеггат Ь'^опіЬпя, ѵ. $1еЪаз, обработы- 
вать 8., пахать; ігор. т. тепіеш, апі- 
тпт аб аіщпіб, обратить мысли, вни¬ 
маніе на что-л.; ѵ. гет, сапяаш, соп- 
зіііа, ѵегЪа, представлять съ рав¬ 
ныхъ сторонъ, видоизмѣнять, пере¬ 
мѣнять —; у. аХщпіб апішо (іп апіто, 
ресіоге) или у. аіщиіб весит и (аЬшоІ) 
ѵегзаге аіідоіб, часто представлять 
себѣ съ разныхъ сторонъ, обдумы¬ 
вать или замышлять: ѵ. диіб Ъптегі 
іегге ровзіпі; ѵ. боіоя, поѵа оопвіііа; 
2) приводить въ движеніе, гнать туда 
н сюдй; роіі. у. оѵев, пасти овецъ; 
чаще ігор. не давать покоя, трево¬ 
жить, пипс іпбі^паііо, пипс рибог 
апітоа ѵегяаі; у. аіщпет яре, теіщ 
ѵ. ресіога. 

Твгвог, 1, дероп. (срави. выше ѵегво) X) 
находиться, быть, боші (дома), Вотае 
(въ Р.); у. араб аііяпѳт, ешп аіідпо; 
дпае ѵегяапіпг іп Того, что бываетъ, 
случается — ; ігор. у. іп расе, жить 
въ мирѣ; у. іп аеіегпа Іапбе, пользо¬ 
ваться безсмертною славою; 2) = за¬ 
ниматься, іп ге аІЦпа, чѣмъ: у. іп 

агііЬиз, іп ге бШісіІі. 
тегашп, см. тѳгаия, адѵ. 
тѳгвйга, ае,/. [ѵегіо] оборотъ, обра¬ 
щеніе; ігор. заёмъ для уплаты стара¬ 
го долга: ѵѳгзигат іасеге, взять въ 
займы; ѵегяигй эоіѵеге, новымъ зай¬ 
момъ заплатить старый долгъ. 

1. тѳгаиа, рагіер. гл. ѵегго и ѵегіо. 
2. тѳгаия, ия, т. [ѵегіо] еобств. обо¬ 

ротъ, н&пр. плуга — полоса; ігор. а) 
линія, рядъ, гетогшп, агЪогшп; Ь) 
строка, строчка, ргітпя ѵ. еріяіоіае; 
с) стихъ, ѵ. іііе Нотегі; у. Ѵіг$ііі- 
аппя; Гасеге ѵегвия, сочинять стихи. 

8, тѳгаия и тегашп, адѵ. еі ргаер. сит 
аесие. къ, по направленію къ, Котахн 
тегзиз, аб Осеаппт у.; бѳогзпт у., 
внизъ; ^^о^по у., во всѣ стороны, 

тѳгайіѳ, адѵ. [ѵегзпіия] изворотливо, 
хитро, лука80. 

тегайііа, ае, /. [ѵегзпіия] изворотли¬ 
вость, хитрость, лукавство. 

тѳгаиШЭДииа, ада. [ѵептіиз-іояиог] 
роіі. хнтрорѣчнвый. 

тѳгайіиа, ада• [ѵегіо] 1) изворотливый, 
ловкій; 2) (чаще) хитрый, лукавый, 

тегіѳх и тогіех, Ісіз, т. [ѵегіо] I) 
(чаще ѵогіех — что вращается, кру¬ 
жится) водоворотъ, пучина; Ь) влхрь; 
2) (чаще ѵегіех) полюсъ; ігор. а) те¬ 
мя, макушка, аѣ ітія ппртіЬпз пяяпѳ 
аб ѵегіісет яптпшт, съ ногъ до го¬ 
ловы; роіі. япрегегаі іо іо ѵегіісе, б. 
выше цѣлою головою; Ь) высшая 
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точка, вершина, верхушка, топііз, 
агЬогіі; Ргор. т. боіогшп, самая жесто¬ 
кая бокъ. 

ѵѳгііоовия, сиЦ. [ѵегіех] пучмннстый. 
▼ѳгііво, шіз, /. [ѵегіо] обращеніе, кру¬ 
женіе. 

тѳгіо, іі, вши, 8. I. ігапв. X) оборачи¬ 
вать, поворачивать, обращать, ѵ. сиг- 
гпш; отпев ога іа епт ѵегіепші; у. 

ее Котят; о войскѣ: у. ее и т. івгда, 
бѣжать; т. асіѳт (а^тта), ѵ. аі^пет 
іи йк&ат, обратить въ бѣгство; часто 
ѵегзпв, обращенный = лежащій, на¬ 
ходящійся: рогіа аб таге тепа; ?е- 
певігае іп ѵіаш уегвае; Ргор. а) іоіа 
сіуііав тегва езі іп ешп, все государ¬ 
ство обратило на него свое вниманіе; 
у. аіщпіб аб гет впат, обратить что 
въ свою пользу, извлечь изъ чего 
пользу; у. ресипіат аб ее, присвоятъ 
себѣ деньги; у. оссавіопет аб Ъопшп 
раЫісит (= воспользоваться слу¬ 
чаемъ); Ь) относить, толковать, у. аИ- 
^ііі<1 іп впат сопішпеііат; у. аіщиіб 
ід сгітеп, іп ргобі^іпт; с) приписы¬ 
вать, у. сапваз опшіат гегшп іп бѳоз; 
б) съ двумя дстелън. п. вмѣнять, аіісаі 
аііцаіб ѵіііо, кому что въ порокъ; 2) 
переворачивать, у. сабшп (опроки¬ 
нуть); род*. у. іеггаш агаіго, пахать; 
▼. ігеіа гетів, грести, ігор. а) пере¬ 
мѣнять, измѣнять, аизіег (южн. вѣ¬ 
теръ) іп Айгісшп (юго-запад. в.) ее ѵег- 
ііЦ у. зепіепііат; у. воіпт, см. воіпт; 
Ь) переводить, аіщиіб ех Огаесо іп 
Ьаііппт вегтопет; у. Ріаіопѳт; с) 
ниспровергать, разорять, Іііат, от- 
піа, сппсіа тоепіа аЬ іто. 

II ѵегіо, іпігапеіі. и уегіог, 1) пре¬ 
вращаться, измѣняться, Іасппа ѵег- 
ііі іп ^Іасіелц іогіопа ^ат ѵегіегаі; 2) 
принимать оборотъ, имѣть исходъ, 
кончать (чѣмъ): ргобі&іот ѵегііі іп 
Ьоппт; гее уегва еві іп зегѵііпіет; 
диоб Ьепе ѵегіаі, дай Богъ, чтобы —; 
8) вращаться — основаться, за¬ 
ключаться, опшіа іп ппіпв роіевіаіе 
▼егіапіпг; врез ѵегііі іп бісіаіоге; Ь) 
= находиться, ѵегіііаг іп регіспіо; 4) 
о времени: проходить: веріішпв іат 
ѵегіііаг біев; Дпів тепііз уегіепіів, 
текущаго мѣсяца; аппо ѵегіепіе, въ 
продолженіе года. 

Ѵѳгішшшв, і, т. богъ измѣненія, пе¬ 
ремѣны, особ л. временъ года, купли 
н продажи; близъ статуи его на пло¬ 
щади въ Римѣ были лавки книгопро¬ 
давцевъ. 

чего, из, п. 1) вертелъ; 2) копье (ко¬ 
роткое). 

1, тѳгшп, і, п., см. тѳгтш, оф. 
2. тѳгиш, обе. [ѵегив] но дѣйствитель¬ 

но; чаще при переходѣ къ другому 
предмету и при прврвати рѣчи = но 
однако: ехзресІаЬапіаг Саіепбае Іа- 
ппагіае; уегпт ргаеіегііа отіОатоз; 
поп тобо — у. еііат, ме только — но 
н; тегшпШпеп, но однако, однако же, 
всё-такя; уегшп епітѵйго, но въ са¬ 
момъ дѣлѣ. 

тегит-епіттѳ го, см. тѳгшп. обо. 
тѳгшп-Шпеп, см. тѳгшп. 
тегов, оф. 1) истинный, настоящій, 
неподдѣльный, гея, атіеіііа, опт. 
виЬві. уегшп, і, п. правда, метина 
(сопсгеі., сроен, ѵегііаз, аЬеРг.) зсіге 
уегшп; Іопдо аЬеззе а тего; ѵегі віті- 
Ііз, правдоподобный; 2) говорящій 
правду, правдивый, Ьото, ѵаіез; 8) 
сообразный съ здравымъ разсудкомъ, 
справедливый, Іех; уегшп еві (с* 
ассив. сит іц/. или пі а справедливо, 
что —, справедливость требуетъ, 
чтобы —: уегшп еві, Шов а#пип Ьа- 
Ьеге; гесішп еі у. еві, пі еоз атетоз, 

тѳгйіош, і, п. [уеги]- метательное 
копье, дротикъ. 

тѳгпіов, адо. [ѵеш] вооруженный ко¬ 
пьемъ, дротикомъ. 

тѳгтех, ёсія, т. баранъ; Ргор. болванъ, 
дуракъ. 

Ѵѳваѳтав (Ѵігд. Ѳ.) = Ѵѳвитіав. 
тѳзапів, ае, / [увзапов] сумашествіе; 

сумасбродство. 
тѳ-вапшц аф. 1) сумасшедшій; 2) (о 
предм. неодушевл.) ужасный, ѵігез, &- 
Ш68. 

тѳвоог, — 8. дероп. 1) питаться, ѣсть, 
Іасіе еі сапке; рѣдко съ винит, п. у. 
аіщпіб; Ргор. наслаждаться, пользо¬ 
ваться, у. УоІаріаііЬаз; роёі. у. аагй 
аеіЬегіа = жжть; 2) аЬвоІ. кушать, 
обѣдать или уживать, у. сит ге&е; у. 

іп ѵіііа. 
тѳзоиа, оф\ малый, мелкій. 
Ѵѳвѳгів, ія, т. неб. рѣка въ Кампанін. 
Ѵевѳѵив, см. Ѵеваѳтпв. 
тѳвіоа, ае, /. пузырь, особливо моче¬ 

вой. 
тѳвіопіа, в,/, [йетіп. отъ ѵевіса] пузы¬ 
рёкъ. 

Ѵѳвопііо, опія, ж. г. въ Галліи, нынѣ 
Везащоп. 

тѳвра, ае,/. оса. 
тѳврѳг, ёгі, ж. 1) вечерняя звѣзда, Ве¬ 

нера; 2) вечеръ; встрѣч. только пот. 
и ассив., см. ѵезрега. 

тѳврёга, ае, / м 2ло склон, пот. и 
ассив. ѵеврег, -гит и 3-ю склон. аЫ. 
уѳвреге или ѵезрегі: 1) вечеръ, вечер¬ 
нее время, внѣ (аб) ѵеврегот, къ ве¬ 
черу, подъ-вечеръ; Ъегі ѵезрегі, вче¬ 
ра вечеромъ; ргіто уеіреге, въ су- 
нерки; 2) западъ. 
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ѵѳарегавоо, г5ті, — 8, [теврег] вече¬ 
рѣть; теврегаасіі, начинаетъ вече¬ 
рѣть, начинаетъ смеркаться. 

▼еарегШіо, бпів, ж. [теарег] летучая 
мышь, нетопырь. 

тѳарегііхша, оф. [теарег] 1) вечерній, 
іетрпв; теарегііпае Іііегае, письмо, 
полученное вечеромъ; 2) западный, 
ге^іо. 

▼ѳарегй^о, шіа, / [теарег] вечерняя 
звѣзда. 

теврШо, бпів, ж. носильщикъ мерт¬ 
выхъ у бѣдныхъ людей (отъ теарег: 
бѣдныхъ хоронили вечеромъ). 

Ѵѳаіа, ае, /. Веста, дочь Сатурна, се¬ 
стра Юпитера, богиня огня, очага н 
домашняго быта вообще: Ѵевіае ва- 
сегбов = ропіііех тахіпшя; роёі. = 
храмъ Весты: Ѵевіа агвіЦ ожж. Ѵе- 
•іаіін, е, оф. къ Вестѣ относящійся, 
принадлежащій; тіг$о Уеаиііа и виМ. 
Ѵѳеіаіів, іа,/, жрица Весты, вестал¬ 
ка; первоначально были 4 весталки, 
впослѣдствіи в; онѣ должны были 
блюсти неугасаемый огонь въ храмѣ 
Весты; отт. ѴѳбіаІІа, е,оф. вестах- 
кинъ, ігор. цѣломудренный, стыдли¬ 
вый, «ОСОІІ. 

тѳвіѳг, теаіга, тѳвігшп, ргоп. ромезв. 
вашъ. 

тѳвІіЬйІат, і, п. 1) передній дворъ, 
небольшая площадь между домомъ и 
улицею, отъ которой домъ отдѣлялся 
нивкою стѣною; 2) входъ, т. агѣів, 
сазігогит, въ г., въ лагерь; ігор. 
вступленіе, начало, огаііопіа. 

теиНвіит, іі, п. 1) ступня, стопа, 
слѣдъ, реёів, пп&иіае (копыта); т. іп 
риітеге; т. іасеге (ропеге, й$еге) сту¬ 
пить, идти; вефіі тевіі^іа а1ісц}ов или 
аіщпет ѵевіідіів, идти по чьимъ слѣ¬ 
дамъ, ігор. подражать кому; Ь) ігор. 
слѣдъ, знакъ, признакъ, тегЪегош, 
всеіегів, атагіііае; 2) ігор. стопа, но¬ 
га, дпі абтегвів тевіі$іів віапі сопіга 
поаіга ѵевіі^іа (= антиподы); т. сап- 
бібит, пибшп; Ь) мѣсто, іп впо ѵевіі- 
$іо тогі; с) т. іетрогів, моментъ, вре¬ 
мя; еобет тевіі^іо, въ то же время; е 
ѵеііі#іо = фІѵ. тотчасъ, немедленно. 

ѵѳвііво, 1. [ѵеііі$іит] кдтн по слѣдамъ, 
искать, отыскивать. 

тѳвіітѳпішгц і, м. [ѵевііо] 1) платье, 
одежда; 2) покрывало, коверъ. 

Ѵѳвіші, огош, т. народъ въ сродн. 
Италіи, ма берегу Адріатическаго 
моря. 

ТѲвііо, 4. [тевіія] 1) одѣвать, аІЦпет, 
Ьепе ѵевііічв; 2) ігор. покрывать, 
украшать, шопіеа ѵевіііі віітів; у. 
іешріі рагіеіеа иѣаіів. 

ѵѳвіів, ів, / 1) платье, одежда, одѣя¬ 

ніе; іегт. і. тиі&гв ѵезіет, надѣть 
траурное платье; 2) ігор. покрышка, 
покрывало; у. вігартіа и (аЪвоІ.) те- 
8ІІ8, коверъ. 

тевШив, ив, ж. [ѵевііо] 1) одѣяніе, 
одежда, тиІіеЬгія; ѵеаііішп шиіаге, 
надѣть трауръ; 2) ігор. покрышна, 
драпировка; у. агЬогшп, гірягшп, зе¬ 
ленъ—; у. огаііопіа, образъ изложенія. 

Ѵѳийіии, і, т. гора въ Лигуріи. 
ѴевйтІиз, іі, т. огнедышащая гора въ 
Кампаніи. 

ТѲІег&пия, аф. [ѵеіиа] старый; ігор. 
опытный, испытанный, Ьовііа, бохі 
отт. ѵеіег&пі, бгшп, т. [вс. тііііеа] 
долго служившіе, опытные въ воен¬ 
номъ дѣлѣ. 

теіѳгаіог, бгів, ж. [ѵеіов] 1) постарѣ- 
лыЙ, состарѣвшійся въ чемъ; ігор. 
опытный, ш ге аіідпа; 2) старый 
плутъ, пройдоха. 

тѳіегаібгІѳ» адл. [уѳіегаіогіпв] прехи¬ 
тро, плутовскм. 

тѳіег&ідгіои, аф. [теіегаіог] прехи¬ 
трый, продувной. 

теібгпдииа, аф. [теіетив] 1) одержи¬ 
мый сонною болѣзнію, спячкою; 2) 
ігор. сонливый, ВЯЛЫЙ. 

ТѲІегпив, і, ж. 1) сонная болѣзнь, спяч¬ 
ка; ігор. сонливость, вялость. 

тѳіііаи, рагіср. и. ѵеіо; запрещенный; 
пііі (стремиться, желать) іп ѵеііішп; 
отт. виЬві. уеііішп, і, п. запрещеніе, 
аііспдав; сопіга уеіііпт. 

теіо, іиі, іііит, 1* 1) запрещать (съ 
ассив. сит. іц/.) теіе іе 1е$еге; теіпіі 
савіа типігі, заар. укрѣпить лагерь; 
(рѣдко) уеіо, пе —; теіог аЬіге, мнѣ 
запрещаютъ —; роёі. у. ЪеИот, отсо¬ 
вѣтовать в.; 2) ігор. мѣшать, препят¬ 
ствовать, удерживать, Ггі^ог, іітог 
теіаі; уепіі теіапіев, противные вѣ¬ 
тры. См. У6ІІІП8. 

ѴѳНоаеа, шп, ж. народъ въ Лузита¬ 
ніи, нѣа. Португаліи. 

тѳійіив, оф. [йетін. отъ уаіил] нѣ¬ 
сколько старый; ожж. виЬзі. теіоіоя, 
і, ж. и ѵѳійіа, ае, /. старичекъ, ста¬ 
рушка. 

тѳШв, бгів, оф. [вирегі ѵвіеггітпв] 1) 
старый, патів, сопвиеіибо; ріиг. ѵеіе- 
геа = виЬзі. а) старики; о) предки, 
древніе народы; с) древніе писатели; 
ф (вс. іаЬегпае) старыя лавки на пло¬ 
щади; 2) ігор. опытный, ▼. еі ехрег- 
іив; ожж. (Гос.) уеіов орегія. 

тѳіивіав, Іііз, / [ѵеіив] 1) данность; 
старость, древность, роавеввіопіа, по- 
Ъііііаіів, йипШае; ЪаЪеге у., быть ста¬ 
рымъ; уеіиаіаіет іегге (регГегге), до¬ 
живать, переносить; 2) древность, ста¬ 
рина, ехетрішп теіиаіаіів; ворегаге 
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уеіпаіаіет, превосходить древнихъ 
(писателей); 8) = старая дружба, ста¬ 
рая связь, ст. знакомство, сохципсіі 
ѵеіиаіаіе. 

Ѵбѣияіив, аф. [ѵеіиа] старый, старин¬ 
ный, ѵіпшп, оррідат, Ъоарііішп. 

Твхаііо, бпів,/ [тѳхо] 1) тягость, му¬ 
ченіе, тіае; сит отпі депеге уехато¬ 
пія; 2) дурное обращеніе, оскорбленіе, 
у. еі сопіитеііае. 

тѳх&іог, огів, т. * [уехо] 1) мучитель, 
угнетатель, пгЪів; 2) нарушитель, 
разоритель. 

ѵѳхІШгіив, іі, т. [ѵехіііиш] 1) знаме¬ 
ноносецъ, знаменщикъ; 2)рЫгаІ. (при 
императорахъ) заслуженные солдаты, 
составлявшіе послѣдній резервъ. 

тѳхіПшп, і, п. [теЪо] 1) знамя (малень¬ 
кое, четыреугольное), штандартъ, 
едпііпш, аосіогшп; 5) красное знамя, 
К'Ое выставлялось надъ палаткою 
полководца, какъ знакъ къ началу 
сраженія нлн выступленія изъ лаге¬ 
ря: у. ргоропеге, іоііеге; 2) солдаты, 
принадлежащіе къ одному знамени, 
рота, отрядъ: уехіііа сит уехііііа соп- 
сштеЪапІ; сопігасііа уехііііа. 

уехо, 1* [теЬо] 1) роМ. (рѣдко) таскать, 
гнать туда н сюда, ѵепіі ѵехапі пиЫ- 
Іа соеіі; 2) чаще ігор. не давать по¬ 
коя, тревожить, мучить, притѣснять, 
угнетать, аІЦиет; ѵехагі сопасіепііѣ; 
у. отпет Оаііишц ѵ. аіідпет ѵегЬів, 
сильно порицать, бранить кого; у. 
а&гоа, опустошать п. 

тіа, ае,/. 1) дорога, уіат Гасеге, типі- 
ге, проложить, устроить д.; Ь) улица, 
у. аасга; с) ходъ, проходъ, у. іпіег 
ргіташ еі аестшдат асіет; 2) = ііег, 
путь, путешествіе, маршъ, іпіег ѵіат; 
дорогою; уіат Іасеге, идти; тіа Ъідиі, 
ігідиі; 8) ігор. путь, обраяъ, Ьеііі, ѵі- 
іае; Ь) средство, ЬаЪео сегіат ѵіат; 
у. Іеіі; с) метода, ѵ. оріішагиш агііит, 
способъ преподаванія—; часто аЫаі. 
тіа = аЛѵ. методически, правильно: 
уій ргодгеді; ѵіѣ еі гаііопе (см. гаііо). 

ті&гіив, аф. [тіа] дорожный, къ доро¬ 
гамъ, улицамъ относящійся; Іех у., 
в. касающійся до содержанія дорогъ, 

тіаііощп, і, п. [ѵіа] 1) деньги на доро¬ 
гу, путевыя деньги; Ь) дорожвыя ве¬ 
щи; 2) въ яз. еоенч. сбереженныя день¬ 
ги (отъ жалованья, продажа военн. 
добычи н проч). 

ТІаіог, 5гіа, т. [ѵіа] 1) путникъ, стран¬ 
никъ, путешественникъ, ѵ. а Іаігопе 
оссідііиг; 2) іегт. і. хожалый, вѣсто¬ 
вой, сопаиііа, ІгіЬшіі. 

тіЪІх, ісіа, /. рубецъ, знакъ отъ удара. 
ѴІЪо (Ѵаіѳпііа^, городъ на юго-за¬ 
пада. берегу Италіи; отт. ѴіЬопѳп- 

вів, е, аф. ѴаІѳпііпІ, бгшп, т. жи¬ 
тели этого г. 

УІЬго, 1. I. ігапзіі. 1) быстро даигать, 
туда и сюда, качать, трясти, махать, 
размахивать, Затшіеа ѵіЪгапі Ьааіаз 
апіе рпдаат; тетЪга ѵіЬгапіиг, — 
трясутся, дрожать; (Ѵігд.) сгіпеа ѵі- 
Ъгаіі саіідо іеіто, в. завитые въ дро¬ 
жащія, взвѣвающіяся кудри; 2) съ 
размаху кидать, бросать, метать, Ъа- 
аіат, дасиіпт, іоітішц И. іпЬгаж. 1) 
трястись, дрожать, Ііпдаа, ап&иіа ѵі- 
Ьгаі; 2) сверкать, блестѣть, таге, диа 
а аоіе соііисеі, аІЬеасіі еі ѵіЬгаі; іеіа 
уіѣгапІІа; 8) Іиітеп уіѣгапа, молнія 
сверкающая м поражающая; оят. 
ѵіЬгапа, ігор. = оф. мѣткій, сильный, 
убѣдительный: вепіепііае, огаііо. 

ѴІЪпгшшц і, я. гордовяна, калнна-гор- 
довнкъ (растеніе). 

тіо&пив, оф. [ѵісия] деревенскій, жи¬ 
вущій въ деревнѣ. 

Ѵіоа (еі) Ройц аѳ, /. [ѵіпсо-роііог] 
прозвище богиня побѣды, 

тіо&гіив, оф. [уісіа] замѣняющій кого 
или что; отт. зиЬзі. -гіиа, іі, т. за¬ 
ступающій чье-лмбо мѣсто, особл. 
а) поступившій на чье-либо мѣсто, 
преемникъ по должности; Ь) помощ¬ 
никъ невольника (к-аго нанималъ се¬ 
бѣ самъ невольникъ на свой счетъ). 

ѴІоВДІт, айо. [ѵіспа] 1) изъ улицы въ 
улицу; по улицамъ; 2) по деревнямъ, 
ЬаЬііапі ѵ. 

тіое, ѵіоѳт, см. тіоія. 
тіобпі, ае, а, оф. пит. Зізіг. [уі^іпіі] 

по двадцати. 
ѴіоепМпі, см. Ѵіооііа. 
ѵіоѳвітДпІ, бгпт, т. [ѵісеаітиа] сол¬ 

даты двадцатаго легіона, 
ѵісевітйгіив, оф., см. уіоевіпшв. 
уіоѳвішив, вф. пит. огй. [ѵі^іпіі] двад¬ 

цатый; отт. еиЬзі. ѵісезіша, ае, /. 
пошлина: двадцатая часть покупной 
цѣны невольника при отпущеніи его 
на воло; ѵісеаітБгіпа, оф*. къ этой 
пошлинѣ относящійся. 

Ѵіоѳііа, ае, /. городъ въ сѣв. Италіи; 
отт. ѴіоеШіі (ѴІОвпШіі), бгшп, 
т. жители этого г. 

уіоіѳи, аДѵ. пит. [уі^іпіі] двадцать 
разъ. 

уіоіпаіів, е, оф. [уісшоз] сосѣдствен- 
ный; ад паит ѵісіпаіет, для употре¬ 
бленія живущихъ въ сосѣдствѣ, 

уіоіпіа, ае, /. [ѵісіпив] 1) сосѣдство, у. 
Регаідіа, Ыс ѵісіпіае Ьаѣііаі, здѣсь по 
сосѣдству, вблизи; 2) ігор. сосѣда, 

тіоіпііав, аііа, /. [ѵісіпиа] 1) сосѣд¬ 
ство, Сегтаполш; іп еа ѵісшііаіе, въ 
окрестности того мѣста; 2) ігор. со¬ 
сѣди, аоііісііаге у.; пе^оііпт дате ѳі 
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ѵісілііаіі, — живущимъ такъ по оо- 
сѣдстну, въ окрестности. 

ѵіошин, сиЦ. [ѵісив] X) сосѣдній, въ со¬ 
сѣдствѣ живущій или находящійся, 
игЪв: овив. еиЪві. тісіпив, ж. м -па, 
ае, / сосѣдъ, сосѣдка; 2) ігор. блив- 
кій, тога; Ь) сходный, подобный, біа- 
Іесіісогот всіепііа еіснціепііае ѵісіпа 
ас впіііша. 

▼Іоів, депіііо. тісеш, осей#., ѵісе, аЫ.\ 
ѵісеа и ѵісіЪпв, ріигаі. (прочіе падежи 
не встрѣчаются) 1) чередованіе, смѣ¬ 
на, перемѣна, біеі посівдие; ѵісев рег- 
а#егв, смѣняться ши измѣняться; 
роёі. ріов тісе вітріісі, бохѣе одного 
раза; 2) очередь, воаш цощое ѵісеш, 
каждый въ свою очередь; іп ѵісеш 
ши іпѵісет м іп ѵісев, по очереди, 
поперемѣияо «им взаимно; сравч. іа 
ѵісеш ниже б; 3) услуга, одолженіе 
въ свою очередь — взаимная услуга, 
воздаяніе; геббеге ши геГегге, ехвоі- 
▼еге ѵісеш (ѵісев), воздать^ отплатить 
(за что): геббе ѵісеш шегііів; геббеге 
ѵісеш оШсіо еі іщпгіае; 4) перемѣна 
счастія — участь, судьба: ѵісев Ьоша- 
пае; іоаш ѵісеш боіео; впаш ѵісеш 
(за —) апхіі; шеаш еі аііогшп ѵісеш 
регіішевсо; б) = мѣсто ши долж¬ 
ность: себеге іп ѵісеш аіісцдив; ассе- 
беге аб ѵісеш аіісщив; ѵісеш ѵевігаш 
ехріеіе; Іоп^і ѵісе аЛіспЗпв, исправ¬ 
лять чью должность; іп ѵісеш ши 
ѵісеш, ѵісе = вмѣсто; шіввів іп ѵісеш 
еогшп ^иіп^ие тіШЬов; ваіів ѵісе 
(вмѣсто соли) иііго аіппіог; шеаш ѵі¬ 
се т, вмѣсто меня: ожж. ѵісеш ши 
ѵісе аіісхцов = аао. подобно, какъ: 
Загбапараіі ѵісеш шогі; огасоіі ѵісе; 
ѵісе ресогшп оЪіпшсагі 

уіоіаашц обе. [ѵісів] поперемѣняо, на¬ 
оборотъ ши взаимно. 

тіоіваіШАо, Ілів, /. [ѵісів] 1) смѣна, 
перемѣна, біегпш ас посііит, іогіп- 
вае; 2) взаямноетъ, оШсіогаш, белей- 
сіогаш. 

ѵіоЙта, ае, /. жертвенное животное, 
жертва. 

ТІошпігіш, іі, ж. [ѵісііша] служитель 
при жертвоприношеніи, захлатель 
жертвы. 

тіоіог, бгів, ж. [ѵіпсо] 1) побѣдитель, 
ошлішп долвот; ѵ. Ъеііі = ѵ. іп Ьеііо; 
ігор. ѵ. ргоровШ (роіі.) достигшій 
своей цѣли; 2) = аф\ одерживающій 
или сдержавшій побѣду, побѣдонос¬ 
ный, ехегсііав ѵ.; ігор. апішов ѵ. бі- 
ѵШагот, хот. не подчиняется страсти 
къ богатствамъ; роН. ѵ. сштпв, трі¬ 
умфальная колесница. 

тіоіогіа, ае, /. Гѵісіог] побѣда; ѵісіо- 
гіаш герогіаге регге] ѳх аііцло, одер¬ 

жать побѣду надъ кѣмъ; ѵісіогіат 
ехегееге, пользоваться побѣдою. 

Ѵіоіогіа, ае,/. богиня побѣды. 
ѵіоіогІ&ішц адд. украшенный изобра¬ 
женіемъ богини побѣды; отт. виЬжі. 
•іав, і, ж. (вс. патов) серебряная мо¬ 
нета = 7і денарія. 

ТІОІОіібІа, ае,/. йетіѣ. опт ѵісіогіа. 
тІоігІх, Ісів, [ѵіпсо] 1) сиЬві. /. д. по¬ 

бѣдительница; 2) си^. одерживающій 
«им одержавшій побѣду, побѣдонос¬ 
ный: шалав, Аібепае; Иіегае (іаЬеІ- 
Іае) ѵісігісев, — съ извѣстіемъ о по¬ 
бѣдѣ. 

тіоіигии, рагіер. и. ѵілсеге м ѵіѵеге. 
ѵіоіин, рагіер. и. ѵіпсо. 
тіойов, ов, ж. [ѵіѵеге] 1) пища, пропи¬ 
таніе, ѵ. ^по1ібі&пав; ѵ. Іедоів, скуд¬ 
ная пища, бѣдный столъ; 2) (рѣдко) 
образъ жизни, ѵ. ргівііпоя. 

тіопіия, і, ж. [сіетт. отъ ѵісив] мѣ¬ 
стечко, небольшая деревня, 

ѵіоин, і, ж. 1) рядъ домовъ, часть го¬ 
рода, улица; 2) мѣстечко, селеніе, 
деревня. 

чіеіѳііоеѣ, обе. [ѵібеге-Іісеі] очевидно, 
разумѣется, конечно, 

ті&ѳо, ѵісіі, уівшп, 2. I. асЫѵ. 1) ви¬ 
дѣть, аіщоет, гет; ѵ. Іол^е, в. дале¬ 
ко; ѵ. рог ^аіеіет, в. во снѣ; 2) ігор. 
видѣть, замѣчать, понимать, ѵ. Шлб 
{глвіга ассібівве; ѵ. ѵіііа іп аіщпо; 
ріов ѵібеі, онъ умнѣе; т. ехііиш апі- 
шо, предвидѣть —; Ь) разсматривать, 
разбирать, особл. ргаее. соп$. и /иі. 
ехасі. Шаб, ^аоб соерішав, ѵібеашан 
(разсмотримъ); 4оае іиегіі сапва, шок 
ѵібего (раеберу); вііле таіош боіог 
песне (или нѣтъ) Зіоісі ѵібегілі, пусть 
ст. разберутъ; с) смотрѣть (на), имѣть 
въ виду, желать, лібіі ргаеіег сош- 
тобош роЫісот ѵібеі; аііоб ѵібіі; ѵ. 
тадлат $1огіат; б) смотрѣть, забо¬ 
титься, остерегаться, ѵібе всгіЬав, 
смотри, пиши; ѵібепбпш еві (должно 
остерегаться), ле оЪвіі Ъепі^ліив; ѵі¬ 
бе ле часто = боюсь, опасаюсь: ѵібе 
пе лоп віі йипів, боюсь, что трудно; 
ѵібе пе поп віі лесевве = кажется 
едва ли нужно; е) заботиться, ста¬ 
раться, аііеоі аііцоіб, для кого о чемы 
ѵібе тіЬі ргалбішл; пі лагеш ібопеат 
ЬаЬеав, бііі^еліег ѵібеѣів; ѵ. ле^оііа 
аіісідов; 
П. роев, ѵібеог, ѵівов в., ѵіббгі 1) 

(рѣдко) быть видимымъ: ѵібешпг, 
насъ видятъ; ѵівов вот, меня уви¬ 
дѣли; ѣовііот ооріае ѵівае вллі; 2) 
(чаще) казаться: ів шіЬі ѵібеіог ва- 
ріелііввітов, 4оі е(с.; ѵібегів Ьоелое 
(евве) ты кажешься добрымъ, кажет¬ 
ся, что ты добръ; Ь) ітрсг*. казаться, 
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удобныхъ, умѣстныхъ, справедли¬ 
выхъ н т. п. или нравиться, быть 
угодныхъ: ві ііЬі ѵібеіпг; тіЪі ѵіяшп 
еві всгіЪеге; тіііегеі сшп ішрегіо, 
Чпет ѵібегеіиг (ѳс. тіііеге). 

уійиііав, йіів,/. [ѵібииз] вдовство, 
▼ісіио, I. [ѵкіаив) лишать, аіщпмі ге 

аіідпа, что чего-л.; отт. рагіср. ѵі- 
бпаіа, овдовѣвшая. 

▼Миив, оф. 1) (рлджо) роёі. лишен¬ 
ный, нехмѣющій, геі аИсіуов или ге 
аііяаа, а ге аіідпа, чего-л.; 2) овдовѣ- 
лы й, овдовѣвшій, отт. яиШ. тібппв, 
і, т. вдовецъ; ѵібпа, ае, /. вдова: Ь) 
= неженатый, незамужняя: ѵігі ѵіаиі, 
рпеііае ѵібпае; с) одинокій; роёі. аг- 
Ьогев у., д. къ к-ыхъ не привязаны 
виноградныя лозы. 

Ѵіѳппа, ае, /. городъ въ Галліи при 
р. Роданѣ; отт. Ѵіѳппѳпвѳв, іпт, 
ж. жители г. В. 

уіѳішц ад$. завялый, съежившійся, 
ті^ѳо, оі, — 2. [тів] 1) быть полныхъ 
ЖИЗНИ — быть свѣжихъ, здоровыхъ, 
бодрыхъ, ЬегЬа ѵі&еі; ѵігеѳ іи согрогѳ 
ѵі#епі; ѵі#еге апіто или апітов ѵі#еі; 
аеіая ѵі^епв, цвѣтущій возрастъ; роёі. 
ѵі^пі Ьеаііог (= жилъ); 2) ігор. быть 
въ силѣ; имѣть значеніе, пользоваться 
уваженіемъ, РЬіІо іп Лсабешіа та- 
хітѳ уі^еі; тпііа ваеспіа ѵі&піі потеп 
еіс.; ѵідепі віибіа, у. рЬПоворЫа (про¬ 
цвѣтаетъ),!^ ІіЪгіотпіЪп8(с2а*.) ѵі^епі, 
— пользуются общимъ уваженіемъ, 

уізѳвіпшв, =к уісевітов. 
▼І&І1, Ііів, 1) оф. бдящій, бодрствую¬ 
щій, не спящій, спвіобев; роёі. ідпів 
у., огонь всегда горящій, неугасаю¬ 
щій; спгае ті&іІев, заботы, не дающія 
покоя; 6) бодрый, внимательный, осп- 
1і; 2) 9иЬ$і. караульный, сторожъ, 

уі^ііапх, рагіср. и. уі^ііо; 2) оф\ бодр¬ 
ствующій; ігор. бдительный, рачи¬ 
тельный, заботливый. 

УІ8І1&ПІѲГ, аАс. [ѵі^Уапв] бдительно; 
ігор. рачительно, заботливо. 

уівШшйа, ае, /. бдительность; ігор. 
рачительность, заботливость. 

тізШк, 5сів, аф. (роёі.) = ѵі^іі. 
УІ8І1І&, ае, /. [ѵі#й] 1) бдѣніе, бодр¬ 

ствованіе, просиживаніе ночи безъ 
сна, БетовіЪепіа ті$і1іае; 2) карауле- 
ніе, а&еге ѵі&ііі&в, караулить; сопсгеі. 
караулъ, стража: уі&іііае посіогпае 
еі «ішгпае; ропеге ѵі$і1іав; игѣв ѵі^і- 
Ііів тпшіа; Ь) въ римскомъ лагерѣ 
караулы смѣнялись въ продолженіе 
ночи четыре раза, чрезъ каждые три 
часа; опт. ѵі&Ша = смѣна: іегіій ѵі- 

рго&сіпа еві; 3) ігор. бдитель¬ 
ность, рачительность, усердіе, гев 
ехі&іі ѵі^іііат; у. еі рговрісіепііа. 

УІ&ІІО, 1. [тідіі] 1) бдѣть, бодрствовать, 
не спать, у. пвдие аб Іасѳт; роёі. (объ 
огнѣ) не угасать, Іпшіпа уі$і1апі; Ь) 
ігор. неусыпно заботиться, стараться, 
ѵі^іІаЬо рго ѵоЬів; 2) ігапаіі. (роёі.) 
проводить безъ сна, просиживать, у. 
посіет; Ь) ігор. заботливо, старатель¬ 
но выполнять, совершать, аіщиісі; 
ІаЪогев ѵідііаіі. 

тівіпіі, аф. пит. саЫ. двадцать. 
ТІ8ІПІІТІГ&ІП8, па, т. см. уі^іпіітігі, 
ѴІ8ІПІІ-ѴІГІ, огпта, ж. состоящая изъ 
двадцати членовъ: а) коллегія, под¬ 
чиненная претору; Ь) коммнссія, на¬ 
значенная Цесаремъ для раздѣленія 
кампанскихъ полей; отт. ѵі#шііѵіга- 
іпа, па, т. должность члена этой кол¬ 
легіи. 

уі&ог, огів, т. [ѵі^ео] жизненная сила; 
свѣжесть, бодрость, живость, іп таііа; 
у. аеіаііа, апіті. 

▼Шоо, 1. и уіііоии, въ лучш. рукоп. 
вх. ѴІ11ІСО, ѵіііісаэ. 

тііів, е, аф. 1) дешевый, Ггпшеп- 
іат еві тііе; уеп(1еге, етеге уііі, де¬ 
шево; 2) ігор. маловажный, ничтож¬ 
ный, презрѣнный, Ьопог, дате; ре- 
гіепіа уіііа ЬаЪеге, презирать опасно¬ 
сти. 

уііііав, аіів,/. [уіііа] дешевизна, аппо- 
п&е, хлѣба; Ігор. маловажность, ни¬ 
чтожность. 

тіШц ае, /. 1) дача (у. пгЪапа); мыза, 
усадьба, хуторъ (у. гпвііса); 2) Уіііа 
рпЫіса, публичное зданіе на Марсо¬ 
вомъ полѣ. 

ТІІІіоо, 1. [ѵіНіспв] управлять дачею, 
мызою. 

уіШоив, і, т. [уіііа] управляющій да¬ 
чею, мызою. 

уііібнпз, асЦ. [ѵШив] косматый, мохна¬ 
тый. 

ѵШйІа, ае, /. йетіѣ. отъ уіііа. 
▼Шив, і, ж. хосма; обыкн. соЛесі. косма¬ 

тая, мохнатая шерсть, Іпрі. 
уітѳп, ІПІ8, п. 1) прутъ для плетенія, 

особл. ивовый; 2) ігор. (роёі.) плете¬ 
ная работа, корзина. 

▼Ітѳпішп, і, п. =• ѵітеп. 
ѴітішШв ооШв, одинъ изъ семи хол¬ 
мовъ Рима. 

уітіпѳив, адф. [ѵітеп] сдѣланный изъ 
прутьевъ, особл. ивовыхъ, плетёный. 

ѵіпР ем. ѵівпе, см. тоіо, уѳііе. 
▼іпаоѳив, оД;. [ѵіппт] виноградный; 

отт. 8иЬаі. ѵшасепв, еі, ж. и -епт, і, 
». верно въ виноградѣ. 

уішШв, е, аЫ. [ѵіппт] виноградный, 
винный; отт. 8иЬ$і. ѵіпаііа, іпт, п. 
праздникъ вина. 

УІП&ГІИ0, сиЦ. [ѵіппт] къ вину отно¬ 
сящійся, принадлежащій, винный, 
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ѵаа; отт. виЬві. а) -гіов, іі, т. вино¬ 
торговецъ; 6) іат, іі, п. сосудъ для 
вина. 

ѵіпоіо, пхі, псіот, 4. 1) вязать, связы¬ 
вать , таппв рові іег$а, св. ружж 
назадъ; ѵ. аіщиет саіепів, наложить 
в а кого цѣпи, заключить кого въ око¬ 
вы; Ь) об-перевязывать, обвивать, 
(отрога (виски) йогіЪиз, ресіов Газсій; 
Ъоит сопта ѵіпсіа ѵііііа (лентами); 
2) ігор. связывать, обязывать, аіщиет 
боша, Ъепеікіів; Ь) связывать, сдер¬ 
живать, ограничивать, обуздывать, 
аіщпіб аеѵегіз Іе^іЬоз; ѵ. Ііпдтіат; с) 
связывать, соединять, совокуплять, 
ѵегЪа, вепіепііав, особл. сообразно съ 
правилами благозвучія, ритма: ѵ. 
тетЪга огаііопіз пптегіз; а) у. огЬет 
ргаезібіів, укрѣплять, защищать г. 

ѵіпоішп, і, л. = ѵіпсиішп. 
уіпоо, ѵіоі, ѵіоіит, 8. побуждать, 

одерживать верхъ, одолѣвать (Ігапвіі. 
еі іпігапв.) ѵ. ргоеііо, асіе; у. Ьозіет, 
огЬет; ѵ. іибісіо и ѵ. іибісіит, сап- 
ват, выиграть тяжбу, у. аіщпет еіо- 
^иеп1і&, превосходить — ; ѵісіиз іг&, 
сирібііаіе, увлеченный гнѣвомъ, стра¬ 
стію; ѵ. ігат, укротить гнѣвъ; ѵісіив 
ргесіѣив, побужденный, тронутый 
просьбами; уіпсо, ешп Ъоппт уігпт 
безе, докажи что—. 

уіпойішп, і, п. [ѵіпсіо] 1) вообще чѣмъ 
что связываютъ: иавязка, связка, 
снурокъ, веревка, цѣпь, тіпспіів іе- 
пепіиг паѵеа; Іахаге ѵіпсиіа еріаіоіае 
= вскрыть письмо; ѵіпсиіа а<1ітеге 
сапіѣпа, спустить собакъ; Ь) ркигаі. 
цѣпи, оковы, гптреге ѵ.; евве іп ѵіп- 
спіів; ѵіпсиіа іпбеге, наложить —; 
отт. ѵіпсиіа, ігор. = темница: ейи#е- 
гѳ ех уіпспіів рпЬІісів; іп ѵіпсоіа соп- 
Іісеге, (іисеге, аЬгіреге; 2) ігор. связь, 
узы, атісіііае, Йбеі, ргор^иііаііз еі 
айіпііаііа; роіі. ѵ. ]и#йе брачныя —; 
Ь) что сдерживаетъ, обуздываетъ, 
ограничиваетъ — оковы; еѵоіаге ех 
согрогіз уіпспііа; ѵіпсиіа сирівііаііа. 

ѴіпбѳІІОІ, бгит, т. народъ въ юго- 
западн. части Германіи; Ѵіпсіеііоіа, 
ае, /. иемля В. (восточн. часть иыи. 
корол. Вертемберскаго и западная 
часть Баваріи). 

ѵігкІѳтіа, ае, /. [ѵіпит*бето] 1) соби¬ 
раніе винограда; 2) ігор. (роіі.) вино¬ 
градъ, вино. 

тіпсІѳтІЗДог, бгів, т. виноградарь, 
ѵіпйѳтідіа, ае, /. Аетіѣ. отъ ѵіпбетіа. 
ѵіпсіѳтііог, бгіз, т. = ѵіпбетіаіог. 
ѵіпбѳх, ісіа, т. и/, [ѵіпбіео] 1) защит¬ 
никъ, порука, спаситель, іехтае, ІіЬег- 
іаіів, герті; ѵ. ііуигіае, — отъ обиды; 
т. регіепіі, въ опасности; 2) мсти¬ 

тель, каратель, Іасіпогит еі асеіегит, 
соптгаіюпіа. 

ѴІайІоаііо, бпів, /. [ѵіп<1ісо] 1) объя¬ 
вленіе притязанія, права (на что), 
искъ; 2) иащищеніе, оборона, 

тіпдіоіаб, Йгпт, /. [ѵіпбіео] объявле¬ 
ніе притязанія, права (на что), тре¬ 
бованіе, ііупзіае у.; сеаеге тіпбіеіів; 
баге (бесегпеге) ѵіпбіеіал зесипбшп 1і- 
Ъегіаіет, приговоромъ прмвнать кого 
свободнымъ лицомъ; розіпіаге ѵ. ве¬ 
си пб пт ІіЬегіаіет, требовать для ко¬ 
го свободы; баге ѵ. аѳеппбшп вегѵі- 
іиіет или баге ѵ. аЪ ІіЬегіаіе (іп зег- 
тііпіет), не признавать кого свобод¬ 
нымъ, объявить кого рабомъ. 

тіпсІІоо, Г 1) объявлять притязаніе, 
право (яа что), требовать, огіоа поеігі 
рагіет раігіа ѵіпсіісаі; оообл. судеб¬ 
нымъ порядкомъ: у. аіідпет іп ІіЬег¬ 
іаіет, требовать для кого свободы, 
объявятъ кого свободнымъ, вольнымъ 
ч., освободить кого; отт. ѵіпбісаге = 
а) защищать, освобождать, спасать, 
аіщиет аЬ аіідпо, а тіаегііа, & теііц 
ѵ. ае, гетрпЫісат, ІіЬегіаіет; ѵ. &1і- 
^тб аЬ оЫіѵюпе = сохранять память 
о чемъ; Ь) присвоивать, приписывать 
себѣ: поппиіІа аЬ ітрег&іоге тііев, 
ріпгіта ѵего іогіппа ѵіпбіеаі; 2) 
мстить, карать, наказывать, тогіет, 
саебет (убійство) аіісіцив; у. таіей- 
сіа; у. іп аіщиет, наказать кого: зае- 
ріпа ѵіпбісаішп еаі іп еоа, диі еіс. ча¬ 
ще наказывали тѣхъ, к*ые іт.д. 

▼ігкііоіа, ае, /. [ѵіпбіео] 1) палочки, 
к-ою преторъ касался головы раба, 
отпускаемаго на волю; 2) ігор. осво¬ 
божденіе, спасеніе; Ь) ващищехіе, 
огражденіе, ИЬегіаііа, Іе^іа; с) нака¬ 
заніе, см. ѵіпбіео, 2. 

ѵіпѳа, ае, /. [ѵіпшп] 1) (вс. іегга) вино¬ 
градная земля, виноградникъ; 2) (де. 
рогіісаа) бесѣдка изъ виноградныхъ 
лозъ; Ь) ігор. іегт. і. въ яз. вое**, обо¬ 
ронительный навѣсъ, употреблявшій¬ 
ся при осадныхъ работахъ, тіпеаз аб 
оррібит а&еге. 

уіпѳішп, і, п. [ѵіпшп] виноградный 
садъ, виноградникъ, 

тіпііог, <5гів, т. [ѵіппш] виноградарь, 
тіпоіѳпііа, ае, /. [ѵіпоіепіпа] пьянство, 
уіпоіѳпіав, аф. [тіпит] 1) пьяный, 

Ьото; 2) съ виномъ, смѣшанный съ 
виномъ, тебісатепіпт. 

ѵіпбвиа, одр. [ѵіпшп] 1) полный вина, 
содержащій вино, висела* варог т., 
вкусъ внна; Ь) пьяный; 2) охотникъ 
до эина, преданный пьянству, 

ѵіпшп, і, в. вино; аб т. или іп тіпо, 
рег у. и (роіі.) іпіег ѵіпа, за бокаломъ 
внна, во время попойки. 
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тібіа, ае, /. 1) фіалка; 2) фіалковый 
пвѣтъ. 

тІоІаЪШв, е, оф. [ѵіоіо] роёі. легко на¬ 
рушаемый, легко оскорбляемый, 

тіоі&оеая, аф. [тіоіа] Фіалковаго цвѣ¬ 
та, фіолетовый. 

ѵіоі&гіит, іі, п. [ѵіоіа] мѣсто, гдѣ рас¬ 
тутъ Фіалки. 

тіоіаііо, 5піа, /. [ѵіоіо] нарушеніе, 
оскорбленіе, оскверненіе, 

ѵіоіаіог, огів, т. [ѵіоіо] нарушитель, 
оскорбитель, осквернитель, 

ѵіоіѳпа, (іа, аф. роёі. = ѵіоіепіив. 
тіоіеліег, аЛѵ. [ѵіоіепа] 1) насильствен¬ 
но, насильно; 2) очень сильно, не¬ 
истово, бурно. 

тіоіѳпііа, ае, /. [ѵіоіепа] сила, насиль¬ 
ство, бурность. 

тіоіѳпіиа, аф. [тів] сильный, насвль- 
ственвый, неукротимый, бурный, 

тібіо, Іі [ѵіа] нарушать О'ив, Гоебив); 
обижать, оскорблять (Ъоарііеа, рагеп- 
ѣев); безчестить, осквернять (іоса ге- 
іі^іоза, ласта, пошіша Гатат); т. бдев, 
адов Гетто, опустошать —;роёІ. ѵ. іп- 
(Іиш еЪиг вапвиівео овіго (=окраснть). 

▼Ірѳга, ае,/. ехидна, амѣя. 
тірёгбив, оф. [ѵірега] ехиднинъ, змѣи¬ 
ный, сгиог, бепіеа; роёі. топаігшп 
ѵ. ^ Месива (волосы к-ой превра¬ 
щены были Минервою въ змѣй; аого- 
гев ▼. = Гогіав (вооруженныя плеть- 
мн игъ змѣй). 

тірѳгіпив, оф. = ѵірегеиа. 
▼іг, тігі, т. мужъ. 
ѵігй&о, тіа, /. [ѵіг$о] мужественная, 
храбрая женщина; героиня, 

ѵігеоішп, і, п. въ лучш. рукоо. вм. 
ѵігеіиш. 

ѵігео, иі, — 2. 1) быть зеленымъ, зе¬ 
ленѣть, агЪогеа ѵігепі; 2) Ігор. быть 
свѣжимъ, бодрымъ, находиться въ 
цвѣтущимъ состояніи, 

ѵігевоо,-8. [ѵігео] зеленѣть, дѣ¬ 
латься зеленымъ. 

ѵігѳішп, і, ». [ѵігео] мѣсто, покрытое 
зеленью. 

ѵІгда, зе, /. 1) вѣтвь, Ггахіпеа, ясене¬ 
вая; 2) прутъ, лоза, саебеге аіщиет 
ѵіг$іа, сѣчь кого розгами; роН. вм. 
Гаасеа: диоа ѵіг^а ѵегеікіов Гасіі = 
сопаиіеа; 8) прутъ, палочка, роёі. 
Меркуріевъ жезлъ; 4) роёі. полоса, 
особ а. на платьѣ. 

тігваілія, оф. [ѵігда] 1) состоящій изъ 
прутьевъ, плетеный; 2) роёі. полоса¬ 
тый, аартіа. 

▼ігвѳШш, і, п. [ѵіг$а] мѣсто, покры¬ 
тое кустарникомъ, особл. ивовымъ, 
ивнякъ. 

тіг&ёив, оф. [ѵіг^а] изъ прутьевъ со¬ 
стоящій, сдѣланный, прутяной. 

тіедШае = ѵег#і1іае. 
тіг^іпаіів, е, оф. [ѵіг^о] дѣвицамъ 

свойственный, дѣвическій, ЬаЪііив, 
тобевііа. 

ѵігвіпёив, оф. [ѵег^о] дѣвичій, дѣви¬ 
ческій; сЬогоз V., X. СОСТОЯЩІЙ изъ 
дѣвицъ; ага ѵ. = ага Ѵѳаіае; ѵоіисгев 
ѵ. = Ъагруіае. 

ѵігвшііан, 41ів,/. [ѵігео] дѣвство, дѣв¬ 
ственность. 

ѵігдо, ШІ8, /. 1) дѣвица, дѣвушка; Шіа 
ѵігео, дочь незамужняя; ѵ. ЬеШса = 
Міпегѵа; ѵ. беа и (аЬвоІ) ѵігео = 
Біапа; ѵ. Ваіигпіа = Ѵеаіа; Уігеіпів 
(Пеііев) ае^иог, Геллеспонтъ; ѵігдіпеа 
вапсіае и (аЪвоІ) ѵігеіпев, весталки; 
2) роёі. молодая женщина, ѵігеіпев 
ппріае; 8) Ѵігео, Дѣва, созвѣздіе; 4) 
Ацаа Ѵігео, вода, к-ую М. Агриппа 
провелъ въ Римъ н к-ой источникъ 
открытъ по указанію одной дѣвицы. 

ѵігзоіа, ае, /. [сктіп. отъ ѵігеа] ма¬ 
ленькая вѣтвь, прутикъ, в ал очка, см. 
ѵігеа; ѵігепіа біѵіла, волшебный 
прутъ, Меркуріевъ жезлъ. 

тІгБиіішп, і п. [*м. ѵігеиіеіит отъ 
ѵігепіа] 1) кустарникъ; 2) хворост- 
викъ, Фашинникъ. 

тігегипойіа, ае, /. [йетіп. отъ ѵігео] 
дѣвочка. 

▼ігісіагіаш, іі, п. [ѵігібів] садъ, гуль¬ 
бище. 

ѵігШв, е, оф. [ѵігео] 1) зеленый, зеле¬ 
новатый, егашеп, сатриа, а^иа; отт. 
виЪвІ. ѵігібіа, іит, п. = а) зелень, рас¬ 
тенія; Ь) мѣста, покрытыя зеленью; 
2) Ігор. свѣжій, крѣпкій, бодрый, ^п- 
ѵепіа, аепесіиа. 

тІгісІІі&в, аііа, /. [ѵігібіа] 1) зелень, ее- 
леный цвѣтъ, рг&огшп; 2) Ігор. свѣ¬ 
жесть, бодрость, аепесіиа аиГегі ѵігі- 
бііаіет. 

тігісіо, 1. п. (роёі.) тігісіог, и йероп. 
[ѵігібів] зеленѣть. 

тігШв, е, оф. [ѵіг] мужескій, муж¬ 
ской, аехив, ѵох; іо$а ѵ., см. Іое*Ц 2) 
Ігор. мужественный, твердый, силь¬ 
ный, энергическій, апішиа, іоеепішп, 
огаііо; 8) рага (рогііо) ѵігіііа, доля на 
каждаго человѣка, сколько прихо¬ 
дится иа каждаго, тііев адгит серіі 
рго ѵігііі рагіе; Ь) сколько каждый 
обязанъ, сколько слѣдуетъ каждому, 
Ъаес диі рго ѵігііі рагіе беіепбипі; 
еві аіщиа теа рага ѵігіііа (обязан¬ 
ность). 

тІгШіав, йііа, /. [ѵігіііа] 1) мужество, 
мужескій возрастъ; 2) Ігор. мужест¬ 
венность. 

ѵігііііѳг, аЛѵ. [ѵігііів] мужественно, 
твердо. 

тігіііт, аДѵ. [ѵіг] 1) поголовно, а^гшп 
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т. дЫдеге (между всѣми); ігесепов 
патов ѵ. дедіі (на человѣка); 2) по 
одиночкѣ, ѵ. соттопеГасеге, Іе^еге, 
каждаго отдѣльно увѣщавать, выби¬ 
рать. 

ТІгогоя, аф. [ѵігив] вонючій, зловон - 
ныЙ. 

ѵігіия, аіів,/. [ѵіг] 1) мужество, хра¬ 
брость, шііііів, Іе^іопиш Еошапдгат, 
ѵ. тііііагіз; 2) ігор. хорошее качество, 
отличное свойство, согрогів, апіті, 
агЬогів, е^ш; Ь) (чаще) добродѣтель, 
отпіа ргаеіег тігіпіет с&йиса виді; 
йпів Ъоиогит іп тігіпіе ровііив еві. 

▼ігив, і, п. 1) сокъ, слизь, сосЫеагаш; 
2) ядъ, вегрепіів; ігор. ѵ. асегЪіІаІів. 

тіа, асе. ѵіш, аЫ. уі, (депіі. и баі. не 
встрѣч.) ріиг. уігев, іат, еіс./. 1) си¬ 
да, еІерЪапІі, Яитіпів (теченія), ѵігев 
согрогів; Ь) = военныя силы, войско, 
сопігасііз уігіЬив; гоЬиг тігіаш; с) 
вліяніе, дѣйствіе, ѵіш т&да&т ЪаЪеІ 
зап&піа р&іегши; б) сущность, значе¬ 
ніе, у. віодпепііае, атісіііае; Ша еві 
іп Ыв ѵегѣів уів; е) множество, зегѵо- 
гит, патішп, аигі аг$епІідие; 2) наси¬ 
ліе, ѵіш аіісиі іпГегге, аіГегге (Гасеге), 
поступить съ кѣмъ насильно, причи¬ 
нить кому насиліе; ассоваге аіщиет 
<1е ѵі; уі или рег уіт, силою, насиль¬ 
ственно; Ь) = ударъ, ассіреге ѵіш; 
паѵев Гасіав &(і ^иптѵів ѵіт регГегеп- 
<1ат. 

ѵівоаіив, обо. [уівепт] намазанный 
птичьимъ клеемъ; ігор. служащій 
првманкою: топега. 

ѵівоегаіІо, опія,/, [тівсав] безденежная 
равд&ча мяса. 

ѵівоит, і, п. омела, растеніе; 2) при¬ 
готовленный ивъ омелы птичій клей, 

уіѳоин, Йгів, я. обычное, ріиг. ѵіясега, 
гит, 1) внутренности, особл. благо¬ 
родныя части: легкія, сердце и пр. 
Іеіа Ъаегепі ѵівсеге; Ь) = мясо, тѣло, 
вап&оів ехіі е ѵівсегіЬив; Іипіса іпЪае- 
віі уівсегіѣив Негсиіія; с) роёі. ем. 
иіегив: утроба; ігор. днтя; Йаттае 
сопвитріигае уівсега теа; 2) ігор. 
нутръ, вѣдро, самая средина, сердце, 
уівсега шопіів, Ііаііае, агЬів, геіриЪІі- 
сае; Ь)=деньги, особл. всѣ д., послѣд¬ 
нія д., ѵівсега аегагіі; в ѵівсегіЬив Іиів. 

▼івѳпсіив, аф. [ѵіво] достопрнмѣча- 
тельный. 

ѴІВІо, 5шв, /. [ѵідво] 1) смотрѣиіе, со¬ 
зерцаніе; 2) (чаще) видѣніе, явленіе; 
ігор. представленіе, идея, у. іаіва до* 
Іопв; т. ѵегі Швщие. 

тівііо, 1. [ѵіво, 2] посѣщать, навѣщать, 
аЬ^иет. 

ѵіяо, тіві, тівиш, 8.1) смотрѣть, особл. 
внимательно, — осматривать, разсма¬ 

тривать, гея іп Маседопіа, ргаедат 
ехрояііаш, Ьеііі аррагаіит; 2) посѣ¬ 
щать, навѣщать, аіщиет, 

тіашп, і, п. [ѵідео] 1) видѣніе, явленіе; 
Ь) сновидѣвіе; 2) представленіе во¬ 
ображенія. 

Ѵівиг&ів, ія, т. рѣка въ сів. Герма¬ 
ніи, нын. Везеръ. 

тіааа, рагіер. гл. ѵідео. 
тівин, ив, т. [ѵідео] 1) смотрѣніе, зрѣ¬ 

ніе, оЬіге отпіа ѵіаа, все осмотрѣть; 
2) видѣніе, явленіе, у. посіигпия; 8) 
образъ, видъ, у. іпвІ#аіі еі іііояігіл. 

тііа, ае, /. [ѵіѵо] 1) живнь; ѵііамі а$ѳ- 
ге, вести жизнь, жить; седеге (ехсе- 
деге) е «им ех ѵііѣ, и седеге (ехседе- 
ге) ѵііѣ, умереть; Ь) образъ жмзнм, 
ѵііа еі шогев иігіивцив, іпвріееге іп 
ѵііав отпіит; 2) жнвнеопнеаніе, ѵііае 
ехееііепііит ітрегаіегит. 

ѵііаЬШв, е, аф. [ѵііо] чего должно вз¬ 
бѣгать, отъ чего должно уклоняться, 
минуемый. 

тііаЪшкіия, оф. [ѵііо] старающійся 
избѣгать, избѣгающій, уклоняющійся. 

тІШів, е, аф. [ѵііа] 1) жизненный, тін, 
аига ѵ.; 2) роёі. живучій, здоровый, 
риег. 

ѵііаііо, 5шв,/. [ѵііо] избѣганіе. 
ѴіІѳШив, Фамильное имя; отт. Ѵііеі- 

Ііапия, аф. 
ѵііеііин, і, т. яичный желтокъ. 
▼ііѳия, аф. [ѵііів] виноградный. 
ѵШойІа, ае,/. [бетіп. опа ѵііів] вино¬ 

градное деревцо. 
тШо, 1. [ѵіііит] 1) портить, осиіоз? Ь) 

искажать, вепаіив сопвпііит; 2) іегт. І. 
у. сотіііа, у. діет, объявленіемъ дур¬ 
ного предзнаменованія млн указа¬ 
ніемъ на несоблюденіе обычныхъ 
правилъ авспнцій воспрепятствовать 
предстоящимъ постановленіямъ въ 
народномъ собраніи въ извѣстный 
день, сравн. оЪпипсіаІіо. 

тШбве, обо. [тіііовив] 1) ошибочно, не¬ 
вѣрно, оопсіидеге; 2) іегт. і. съ на¬ 
рушеніемъ авспнцій; вопреки указа¬ 
ніямъ авспнцій, 1е$ет Іетге. См. ѵі- 
Ііо, 2. 

тЩовііаи, Ііів, /. [ѵФозив] испорчен¬ 
ность, порочность. 

▼Шовив, аф. [ѵіііит] 1) съ недостат¬ 
ками, дурной, огаіог, ехетріош; Ь) 
порочный, ѵііа, Ъото; 2) іегт. і. во¬ 
преки указаніямъ авспнцій состояв- 

• щійсл или избранный: аийга&іат, со- 
тіііа, сопвиі, та^івігаіпв; см. ѵіііо, 2. 

тШв, ів, /. 1) виноградное дерево; Ь) 
= виноградная вѣтвь, виноградная 
лова; 2) въ яз. воен. палка центуріо¬ 
на; 8) роёі. усиконосное, вьющееся 
растеніе, ѵ. аІЬа, пі^га. 
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ѵШ-вйіог, бгів, т. (роёі.) насадитель 
винограда, виноградарь. 

тШош, іі, я, 1) оовреждеиіе, недоста¬ 
токъ, согрогів; піѣіі іа рагіеііЪав (стѣ¬ 
нахъ) ааі іа іесіо ѵіііі; ае<1а8 ѵіііпт 
Люіппі, домъ приходятъ въ ветхость; 
2) порокъ, ѵігіиіеа еі ѵіііа; Ъопю ѵі- 
іиа бѳбііпв; 3) ошибка, погрѣшность, 
вина, ѵіііо аШпцпв; теат ѵ. еві; Ь) 
іегт. і. ѵіііо = обг. беяъ соблюденія 
обычныхъ правилъ авспидіЙ нлн во¬ 
преки указаніямъ авспицій (сопіга 
аазрісіа), паѵід&ге ѵіііо; тадівігаіив 
ѵіііо сгеаіив, см. ѵіііоапв, 2. 

ѵііо, 1. избѣгать, уклоняться (отъ), аіі- 
^иіб. 

ѵіігѳив, аф. [ѵіігпт] 1) стеклянный, 
ѵаа; 2) ігор. (роёі.) чистый, прозрач¬ 
ный, ппба; Ь) блестящій, прекрасный, 
Сігсе; с) непостоянный, &ипа. 

ѵіігІоив, і, т. отчимъ, 
ѵііагшп, і, п. 1) стекло; 2) вайда, си¬ 
нихъ никъ (растеніе). 

уШа, ае, /. 1) повазка головная, за- 
сегбоіів, таігопае; 2) лента; Ъошп 
согпаа ѵііііз ѵіпсіа; гаті зирріісит 
ѵііііз сотріі. 

ѵДО&іив, аф. [ѵіііа] повязкою, лентою 
украшенный. 

ѵііаіІа, ае,/. [ѵііпіив] телица, телка. 
ѵііиШшв, аф. [ѵііиіпв] техячій; отт. 

виЬві. -па, ае, /. (вс саго) телятина, 
ѵіійіия, і, іи. 1) теленокъ; 2) роёі. во¬ 

обще© молодое животное, особл. жере¬ 
бенокъ; 8) ѵ. тагіпив, тюлень. 

тійарег&ЪШв, е, аф. [ѵііпрего] до¬ 
стойный порицанія. 

▼ііирѳгаііо, бпів, /. [ѵііпрего] 1) по¬ 
рицаніе, осужденіе, іп ѵііирегаііопеш 
ѵевіге (аббисі, сабеге) и аиЬіге ѵііи- 
регаііопет, подвергаться порица¬ 
нію, осужденію; 2) ігор. (Сіе. Ѵегг. 
б, 88) поведеніе, достойное пороца- 
нія. 

ѵііпрѳгаіог, т. бгів, [ѵііпрего] пори¬ 
цатель, хулитель. 

тІйарѳго, 1. [ѵіііпт] порицать, охуж¬ 
дать, хулить, бранить, аіщиет, содаі- 
Нит аіісіцпв. 

тіѵ&сііав, аіія,/. [ѵіѵах] живучесть, 
ѵіѵѣгішп, іі, я. [Іоспз, пЬі іп Гпіигпт 
Пейт ѵіѵа авітаііа вегѵаЪапіиг] звѣ¬ 
ринецъ, птичникъ іьш прудъ для 
рыбы, садокъ. 

тітах, йсів, оф. [ѵіѵо] 1) живучій, дол¬ 
говѣчный, рЬоѳпіх; Ь) ігор. прочный, 
неизмѣнный, дгаііа; 2) одушевлен¬ 
ный, живой; роёі. зпІрЬпг ѵ., — ярко 
горящая; 3) роёі. оживляющій, живо¬ 
творный, 80ІШП. 

ѵіѵісішц оф. (рѣдко) = ѴІѴП8. 
тіѵіг&йіх, Ісів, /. [ѵіѵпв-габіх] ростокъ, 

черешокъ съ корнемъ, особл. вино¬ 
градный. 

ѴІТО, ѴІХІ, ѴІОІШП, 8. 1) ЖИТЬ, V. осіо- 

діпіа аппоз; ѵ. АіЬепів, ж. въ Ае.; ѵ. 
іп Ьогат или ѵ. іп біет, жить не ду¬ 
мая о будущемъ, ж. спустя рукава; 
ігор. вегіріа е]ив ѵіѵопі, — не. погиб¬ 
ли или не забыты; ѵіѵіі внѣ ресіоге 
ѵпіпив (остается); і$пів ѵіѵіі, о. не по¬ 
гасъ, еще горитъ; 2) жить чѣмъ —, 
питаться, кормиться: т. різсіЬпв, саг- 
пе; ѵ. гаріо, жить грабежомъ. 

▼іѵив, оф. [ѵіѵо] живой, сареге аіщпет 
ѵіѵит; те ѵіѵо, пока я живъ; ігор. 
ѵіѵа ѵосе, изустно, словесно; ѵ. севреа, 
свѣжій дернъ; Йотеп ѵ. адпа ѵ, те¬ 
кучая вода; ѵіѵа Іпсегпа, горящая 
дампа; 8&хшп ѵ., камень въ естествен¬ 
номъ видѣ, необдѣланный. Отт. 
$иЪ$і. ѵіѵпт, і, я. а) живое мѣсто, мя¬ 
со: аб ѵіѵпт гевесаге (оп&иет) ігор. 
= принимать что въ самомъ стро¬ 
гомъ смыслѣ, смотрѣть на что слиш¬ 
комъ строго; Ь) капиталъ, беігаЬеге 
(гевесаге) &1щшб бе ѵіѵо. 

ѵіх, аЛѵ. 1) едва, насилу, съ трудомъ, 
ѵ. те сопііпео, ^шп еіс.; Ь) едва ля, 
врядъ ли, аТСгтаге ѵ. роввит; 2) 
(о времени) едва, только что, лишь 
только, ѵ. Ьос ітрегаіит егаі, ^ипт 
еіс. 

тіх-сіит, адл. едва только, лишь толь¬ 
ко: ѵіхбит бітібіпт біхег&і. 

ѵооаЬйІшп, і, я. [ѵосо] 1) названіе, 
нмя, геЬпв ітропеге ѵосаЬаІа; 2) іегт. 
і. дгатт. имя существительное, 

ѵооаіів, е, оф. [ѵох] звучащій — гово¬ 
рящій «им (особл. роёі.) кричащій, 
поющій, сЪогба, аѵів, гапа (квакаю¬ 
щая). Отт. вйЬві. ѵосаіів, ів, /. (вс. 
Іііега) гласная буква. 

▼ооаіив, па, т. [ѵосо] зовъ, призыва¬ 
ніе, приглашеніе, ѵепіге ѵосаіи аіі- 
СЦ)П8. 

ѵооіГѳгаіІо, бпів, /. [ѵосіГегог] крикъ. 
ѴООІГёгог, 1. <іероп. [ѵох-іего] громко 

говорить, кричать, провозглашать, 
Чппт Ьаес отпев ѵосіГегагепіпг; ѵ. 
Котапоа ѵісівве, — что Римляне по¬ 
бѣдили. 

ѵооііо, 1. [ѵосо] 1) называть, обыкно¬ 
венно н&вывать, аіщиет іугаппит; 
2) (рѣдко) громко звать, кричать, сіа- 
тог асспггепііот, ѵосііапііпт. 

ѵооо, 1. [ѵох] 1) звать, призывать, аіі- 
^иет аб ее; ѵ. аіщпет ех ргоѵіпсіа, 
вызывать — ; ѵ. вепаіат, созвать — ; 
ѵ. аі^иет іп ]ив, призвать кого въ 
судъ; ѵ. аіщпет аихіііо и (аЬвоІ) ѵо- 
саге, призывать на помощь, отт. ѵ. 
бѳов, взывать къ богамъ; Ь) — при¬ 
глашать, аіщпет аб соепат, ботпт; 
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ігор. пох ѵосаі а<1 4аіѳіет; т. аіщиет 
іп рагіет, сдѣлать кого соучастни¬ 
комъ; у. Деов іп ѵоіа = дѣлать обѣ¬ 
ты богамъ; с) ігор. = приводить) до¬ 
водить, ѵ. гешриЬІіс&ш а(1 еііііош; ѵ. 
аіциѳт іп оДіит, навлечь на кого не¬ 
нависть; у. аіщиет іп сгітеп, обви¬ 
нять кого; у. аІЦпет іп регісиішп, 
подвергать кого опасности; у. іп 

врет, обнадеживать; 2) звать, назы¬ 
вать, уосог Са^ия; аЫШсіа, ^иае ш&- 
раііа Ші ѵосапі. 

▼осйіа, ае, /. [йетіп. отъ уох] голо¬ 
сокъ, ігор. іпсиггеге іп тосиіаа таіе- 
ѵоіогит, сдѣлаться посмѣшищемъ 
недоброжелательныхъ людей. 

Ѵоіаіеггав) 5гшп,/. городъ въ Этру¬ 
ріи; отт. Ѵоіаіегг&ішв» аф. 

ѵоІаЙоив, аф. [ѵоіаге] 1) летучій; 2) 
ігор. вѣтреный, непостоянный. 

тоіаШіа, е, оф. [ѵоіаге] 1) летучій — 
крылатый, Ъевііа; 2) ігор. роёі. бы¬ 
стрый, іеіит; Ь) скоротечный, скоро¬ 
проходящій, яіогіа. 

▼оіаіив, ив, т. [ѵоіаге] летаніе, по¬ 
летъ. 

Ѵоіоапив, см. Ѵиіоапив. 
тоіѳтоа, оф. крупный, ріга ѵоіета. 
ѵоіѳпи, рагіср. и. ѵеііе; 2) оф. гото¬ 

вый на что, охотно соглашающійся; 
Ь) благопріятный, ѵоіепііа аіісиі, бла¬ 
гопріятное для кого л. 

тоі&иа, тоі^о, ея. ѵиівив, таі^о. 
тоіііо, 1. [ѵоіаге] летать туда и сюда, 

носиться; ігор. а) спѣшить, бѣгать, 
ѣхать, скакать, іп Того, апіе осиіов; 
Ь) стремиться къ верху, возноситься, 
т. шяоіепііпв. 

тоіпая, уоіпѳго, см. тиіпав, тиіпѳго. 
1. тоіо, 1, летать; ігор. спѣшить, стре¬ 
миться. 

2. тоіо, тоіиі, тѳііѳ, 1) хотѣть, ѵоіо 
аІщиіД Гасеге; ѵоіпі віоісив евве или 
ѵоіиі ше віоісит еввѳ, хотѣлъ быть 
стоикомъ; ѵеііт поііт, хочу ли я или 
нѣтъ; 2) = желать, ѵоіо (иі) Ьос ііЪі 
сопііо&аі; ѵеііе аіщиет, желать ви¬ 
дѣть кого, ж. переговорить съ кѣмъ; 
ві диід Ше ве ѵеііі, если онъ имѣетъ 
до него надобность, желаетъ перего¬ 
ворить съ нимъ; аіісиі Ьепе ѵеііе или 
ѵеііе а1іси]ив с&ива, желать кому до¬ 
бра; Ь) предписывать, постановлять 
(особл. эаконъ) та^огев повігі ѵоіие- 
гшгі еіс.; ѵеііііэ диЬеаІів — обыкнов. 
Формула, съ к-ою обращалась къ на¬ 
роду въ комндіяхъ предлагавшіе за¬ 
конъ на утвержденіе; с) полагать, 
утверждать, защищать, ѵоіо <1епт 
еввѳ віпе согроге; Ьос іПі ѵоіипі; ф 
значить, имѣть значеніе, дпій Ьіс сіа- 
шог 8ІЪі ѵиК? ^иаего, ^ш(і віЬі Іех, 

апі ^ш<І ѵегЬа івіа ѵеііпі; е) вів дм. ві 
ѵів и виНів вм. ві ѵиііів — если угод¬ 
но. 

8. тоіо, бпІ8, т. [ѵеііе] по доброй водѣ 
находящійся въ военной службѣ, 
вольнослужащій, волонтёръ (особл. 
о рабахъ добровольно служившихъ 
въ пунической войнѣ послѣ сраженія 
при Каннахъ). 

тоірѳа, ів, древн. ф. — ѵиіреа. 
Ѵоіаоі, 5гит, т. народъ въ Ладіумѣ; 

опт. Ѵоівоав, аф. 
ѴоІвіпІі* о гит, ж. городъ въ Эгрурім; 
отт. Ѵоівідіѳпвів, е, аф. и вчЬеі 
•піепвев, іит, т. жители этого г. 

тоівав = ѵиівпв, рагіср. и. ѵеііо. 
ѴоШпіа ігіЬив, одна изъ трнбъ Рим¬ 

скихъ; отт. ѴоШшвпяев, іопц т. 
граждане этой трибы, 

тоііаг, йгів, т. = ѵиііиг. 
Ѵоііиг, см. ѴиІХиг. 
ѵоИпв, из, т. = ѵиііиі. 
ѴоІШшпа, ае, /. богиня союза у этрус¬ 
ковъ. 

тоІиЬШв, е, аф. [ѵоіѵо] каткій — удо- 
бовращающійся, вертящійся, кружа¬ 
щійся; ігор. а) перемѣнчивый, непо¬ 
стоянный, іогіопа; Ь) огаііо ѵ., плав¬ 
ная р.; огаіог ѵ., бѣглый въ рѣчахъ. 

тоІиЪІШде, Ііів, /. [ѵоІпЬііів] X) кат- 
кость, способность вращаться, кру¬ 
житься; Ь) = круглость, круглая Фор¬ 
ма, сарііів; 2) ігор. перемѣнчивость, 
непостоянство, ѵ. Гогіппае, преврат¬ 
ность счастія; Ь) бѣглость въ рѣчахъ, 
плавность, ѵегЬогиш; ▼. Дісепаі. 

тоІиЬШіѳг, айт. [ѵоІаЪіІів] бѣгло, 
плавно. 

ѵоійоег, сгів, сге, оф. [ѵоіаге] 1) ле¬ 
тучій, крылатый, Ьевііа, Дгасопеа; 
<іепв (рпег) ѵ. = СиріДо; отт. вмЪві. 
ѵоіисгіз, ів, /. птица; 2) ігор. быстро 
носящійся, быстрый, е^пі, пппсіаа, 
ргосеііае, яепив ДісепДі; Ь) быстро 
проходящій, скоротечный, мимолет¬ 
ный, іогіипа, дасмігат. 

▼оішпеп, іпія, п. [ѵоіѵо] 1) свертокъ, 
свистокъ, отт. = а) книга, сочиненіе, 
Ьіцив ѵоідтіпів та^пііибо; Ь) часть, 
томъ, НЬгі ігев іп вех ѵоіптіпа Діѵіві; 
2) роН. поворотъ, изворотъ, изгибъ, 
віпиова ѵоіишіоа вегрѳиіів; ѵоіптіпа 
Гиті, клубы дыма; ѵ. віДегит, круго¬ 
вое движеніе звѣздъ, 

тоіипіагіив, оф. [ѵоіппіаз] доброволь¬ 
ный; тііез ѵ. и шйЫі. -іов, іі, ж. по 
доброй волѣ служащій, волонтеръ; 
тоге ѵ., самоубійство. 

▼оіипіаа, ѣіів, /. [ѵоіо] 1) воля, те соп- 
Гогто а<1 еіив ѵоіипіаіет, сообра¬ 
жаюсь съ его волею; ѵоІипШе или 
теа (впа, повіга) ѵоіопиіе часто = 
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адл. добровольно: шел ѵоіппіаіе соп- 
сейат; ѵоіипіаіе іи діііопет ѵепе- 
гипі; 2) желаніе или намѣреніе, сене¬ 
ге атѣіііовіа ѵоІопіаііЬпа; аввепіігі 
ѵоіапіаііѣиа аіісіцив; сіе или ех ѵо¬ 
іипіаіе и а<і уоіипіаіет, по желанію: 
ассі<Ш ех ѵоіопіаіе; 8) образъ мы¬ 
слей, расположеніе, сопЯвия ѵоіапіа- 
ІіЪпв тшгісіріогит; ѵоіипіав вг$а (іа) 
аіщиет, расположеніе, благосклон¬ 
ность къ кому; у. шиіиа, взаимная 
благосклонность. 

▼оіарі&гіпе, аф. [ѵоіаріав] 1) доста¬ 
вляющій удовольствіе, служащій для 
удовольствія, роввеввіопев, салив; 2) 
преданный удовольствіямъ, сласто¬ 
любивый, Ьошо; 3) (утдко) относящій¬ 
ся къ удовольствію, касающійся до 
удовольствія, (Хівриіаііо. 

тоіиріае, біів, /. 1) удовольствіе, на¬ 
слажденіе: у. еві опте і<1 дио в&ибе- 
шив (Сіе.); ГаЪоІав сит тоіиріаіе 1е- 
$еге; Ъ) (часто) чувственное удоволь¬ 
ствіе, ѵоіпріаіев согрогів; 2) страсть 
къ удовольствіямъ, къ наслажде¬ 
ніямъ, сластолюбіе, УОІирШет ехріе- 
ге (удовлетворить); ѵоіиріаіев ітепаге 
ас Яотаге. 

тоіиріибеие, аф\ [ѵоіирив] исполнен¬ 
ный удовольствія, радости. 

тоІиіаЪгит, і, п. [ѵоіиіо] лужа, грявь, 
гдѣ валяются евнньн. 

тоІиі&ЪипсІив, оф. [ѵоіиіо] валяющій¬ 
ся, катающійся. 

тоІиШіо, бпів, /. [уоіиіо] 1) катаніе, 
валяніе; 2) мѣсто гдѣ можно валяться, 

тоійіо, 1. [уоіуо] 1) катать, катить, ва¬ 
лять, аіщиій рег іеггаш; особл. у. ве 
или ѵоіиіагі, кататься или (чаще) ва¬ 
ляться: виев іа Іиіо (въ грявн) ѵоіи- 
іапіиг; у. ее іп риіуеге; ігор. ѵоіиіагі 
іп опші бейесоге; 2) ігор. ѵоіиіаге аіі- 

(іп) апішо ши весит и (роёі.) 
сит согбе вио, обдумывать что, раз¬ 
мышлять о чемъ; Ь) ѵ. апітшп ге аіі- 
фиа, заниматься чѣмъ; отт. тоіиіа- 
іив іа ѵеіегіЪив аегіріів, свѣдущій —. 

тоіта, ае,/., см. тиіта. 
тоіто, тоіті, тоіиіит, 3. 1) катать, 

катить, вертѣть, вращать, у. вахит, 
— камень; Яитеп ѵоіѵіі Іарібеѳ; во] 
ѵоіѵііиг сігса іеггат; Іасгітае ѵоі- 
ѵипіиг, — льются; роёі. ѵ. йшшт, 
крутить вверхъ, клубить дымъ; Аеіпа 
ѵоіѵіі Іарібев (= извергаетъ); ігор. 
ѵ. ѵегѣа, аепіепііаа (ееіегііег, ипо врі- 
гКи) быстро» не останавливаясь вы¬ 
говаривать, произносятъ; у. аіщиіб 
апішо ши іп апіто, сит апішо вио, 
ши весит и (роёі.) виЬ ресіоге = об¬ 
думывать что, размышлять о чемъ, 
замышлять что: у. Ъеіішп абѵегвиа 

аіідиеш; Ьаес іііів ѵоіѵепііѣив; Ь) ѵ. 
ІіЪгат, раскрывать, развертывать — 
читать, (см. уоіитѳп), ѵоіѵепбі вид! 
ІіЪгі; с) у. аіщиет, Ъоаіет, поверг¬ 
нуть, повалять на-8емь; б) у. іоі са- 
вив, претерпѣть столько несчастій од¬ 
но 8а другимъ; 2) вертѣніемъ, кру¬ 
женіемъ образовать, у. огЬеш; Яитеп 
ѵоіѵіі ѵогіісет (пучину); отт. Іапа 
ѵоіѵіі тепвев, кругообращеніемъ про¬ 
изводитъ м.; іпігапз. ѵоІУепІіЬиа ап- 
пів = въ теченіе лѣтъ; 3) (о боіахъ) 
опредѣлять, назначать, Рагсае ѵоі- 
ѵипі віе; «Хирііег ѵоіѵіі ѵісев. 

УОІПѲГ, (рѣдко ѵошів), ёгів, т. плуж¬ 
никъ, сошникъ. 

тотіоа, ае,/. [ѵото] нарывъ, вередъ, 
чирей; ігор. зло, бѣдствіе, 

тотів, см. тотѳг. 
тотІіІо, бпів,/. [ѵото] рвота, 
тотііие, ив, ш. = ѵотіііо. 
тото, тиі, тііит, 8. плевать, блевать, 

рвотою извергать, изрыгать, 
тогаоіі&в, аіів, /. [ѵогах] прожорли¬ 

вость. 
тогавіпбеие, аф. [ѵога$о] исполнен¬ 
ный пропастей. 

тогадо, Іпів,/. [ѵого] пропасть, глубь, 
омутъ; ігор. о томъ, что пожираетъ, 
истребляетъ, у. р&ігітопіі, расточи¬ 
тель; ѵ. геі риЫісае, погибель г. 

тогах, 5сів, аф. [ѵого] прожорливый, 
ненасытный. 

того, I. проглатывать, пожирать, апі- 
шаііиш аЛіа ап&ипі, аііа ѵогаиі, аііа 
тапбииі; ігор. у. Іііегав, съ жадно¬ 
стію вавннаться науками, 

тоге-, тогі-, см. теге-, тѳгі-. 
Ѵоеѳрте ши Ѵодовие, і, т. горы въ 
Галліи, нын. Вогезы, 

тоеіѳг, древн. ф. = ѵевіег. 
ѵоіітав, аф. [ѵоіиш] къ обѣту относя¬ 
щійся, по обѣту происходящій ши 
предпринятый, 1а(1і, Іе&аііо; іаЪпІа у., 
картина писанная по обѣту. 

тоЬшп, і, и. [ѵоѵео] 1) обѣтъ, ѵоіиш 
вивсіреге ши сопсіреге, пипсираге, 
Іасеге, дать, принести обѣтъ, свято 
обѣщать; ѵоіиш воіѵеге ((ііввоіуегв, 
геббеге) исполнить обѣтъ; ех ѵоіо, по 
обѣту; ѵоіі Латпагі ши гейт евве, 
быть обязаиу исполнить об. = полу¬ 
чить желаемое; Ь) ігор. (роёі.) обѣ¬ 
щанный предметъ, обѣщаніе, ѵоіів 
іпсешіітив агав; 2) желаніе, у. сирібі- 
іаіит іиагит; ѵоіа іасеге, желать; 
роёі. евве іп ѵоіо, быть предметомъ 
желанія; ѵепіге іп ѵоіиш, сдѣлаться 
предметомъ желанія; ѵоіо роіігі ши 
ѵоіі союроіеш Яегі, получить желае¬ 
мое. 

тотѳо, тбті, тоіит, 2. 1) давать 
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обѣтъ, свято обѣщать, т. іетрішп 
«іоуі; ѵоуі, те иѵат бе о баіпгшп евве; 
ѵ. ѵоіит, принести обѣтъ; у. сариі 
вашп или у. ее рго ваіиіе раігіав, по¬ 

святить — обречь себя на смерть для 
м т. д.; 2) роёі. желать, аіісиі аіщиісі. 

тох, бсів,/. 1) голосъ; у. виаѵів; тадой 
уосе, громко; уосет вирргітеге, за¬ 
молчать; 2) звукъ, сутЬаІопкт, уосшп 
сопсишо; ѵосит тагіеіав; Ь) въ ритор. 
= удареніе, у. асиіа; 8) слово, Ьів уо- 

сіЬоа ивив еві; поп іпіеііідіі дшмі во- 
пеі (означаетъ) Ъаех ѵох; Ь) * языкъ, 
Ьаііпа ѵосе ^иі. 

Ѵиіоапив, і, т. сынъ Юпитера м Юно¬ 
ны, супругъ Венеры, богъ огня; ігор. 
(роёі.) огонь; отт. а) Vиіоапіив, 
аф. Вулкановъ; Ьепшов У.; о-въ Л. 
посвященныі Вулкану; Ь) Ѵиісапа- 
ІІа, ішп, п. праздникъ въ честь В. 

ѵиі&ігів, е, оф. [ѵиіртв] 1) общенарод¬ 
ный — всеобщій, обыкновенный, орі- 
піо, ѵегЪа; ІіЬегаІііав т., — прости¬ 
рающаяся на всѣхъ; 2) обыкновен¬ 
ный, простой, ничтожный, агв; піЬіІ 
іат ѵііе і^ие іат уаі^аге еві еіс. 

ѵиі&агііег, айѵ. [уиі^агіа] обыкновен¬ 
но,просто. 

ѵиідоіог, бгів, т. [ѵиі^о] рааглаша- 
тель, перескащнкъ, перенощнкъ, геі 
аіісцщв. 

ѵиіваіив, рагіср. гл. ѵиідо; 2) оф. об¬ 
щій, для всѣхъ доступный илы всѣмъ 
извѣстный, Гаша, агз; Ь) обыкновен¬ 
ный, паѵіз. 

1* ѵиідо, 1* дѣлать (что) всеоб¬ 
щимъ: а) дѣлать (что) общеизвѣст¬ 
нымъ, гет, І&сіпив; тігаспішп ѵи1$а- 
іпг; Ь) дѣлать (что) доступнымъ для 
всѣхъ: т. сопвціаіит, типов; у. 1і- 

Ъгпт, издать книгу: с) распростра¬ 
нять, пшогет, тогЬат; ф ѵиідагі 
сит аіцио, имѣть сношеніе съ кѣмъ, 
связываться съ кѣмъ. 

2. ѴОІ&0, аАѵ. [ѵиідив] 1) вообще, обы¬ 
кновенно, И у. еѵешге воіеі; 2) по¬ 
всюду, вездѣ, ѵ. Ъотіпев оссібеЪап- 
іиг; у. іасеге аііа іпсепбіа; 8) откры¬ 
то, публично, т. аіщиій овіепбегѳ ас 
ргоГегге. 

тиіртн, і, п. (рѣдко ж.) 1) народъ, про¬ 
стой народъ, толпа, варіеп&в ^<іісіит 
а ^бісіо ѵи1$і бівсгераі (отличается); 
о<Іі ргоГапит ѵиі^из; іп ѵиідив, въ на¬ 
родѣ или = айѵ. вообще; Ь) часто въ 
противоположность къ ученымъ, спе¬ 
ціалистамъ и т. д. та#ів Ьівіогісів 
^иат уи1$о поіив (= публикѣ); 2) во- 

/ 

обще толпа, вегѵогит, сНевгіит, ра- 
(гопогит; у. тііііит, простые солда¬ 
ты, рядовые; роёі. іпсаиіит у. (оѵішп), 
стадо —; ѵ. іпапе (Ѵггдй,) тѣни умер¬ 
шихъ въ подземномъ царствѣ, 

ѵиіпегѣііо, бпів, /. [упіпего] раненіе, 
нанесеніе раны; ігор. поврежденіе, 

ѵпіпёго, 1. [ѵиіпиа] ранить, наносить 
рану, аіщиет; ігор. оскорблять, аигеа 
аіісиіив, аіциет ѵегЬіз. 

ѵиІпШоив, аф. [ѵиіпив-іасіо] нанося¬ 
щій раны. 

тоіпин, 8гів, я. 1) рана, у. іпГегге (іп- 
Ш&еге) нанести рану; тогі ех ѵпіпѳ- 
гіЬпв, — отъ ранъ; уиіпеге дгауі іс- 

іив, тяжело раненый, согіесіпв уиіпе- 
гіЪив, смертельно раненый; Ь) (роёі.) 
особл. въ отнош. къ неодушевл. предм. 
= ударъ, рубецъ, огпив (ясень) ѵиі- 
пегіЬиа еуісіа; Ьитив геіогтійаі ѵпі- 
шів (агаігі); 2) ігор. поврежденіе, 
вредъ, бѣдствіе и т. п., ѵ. геіриЬИсае, 
Гогіипае; уиіпега іп топЪпа, пятна, 
недостатки —; Ь) печаль, скорбь, аіе- 
ге у. впЬ ресіоге; с) оружіе, стрѣла, 
бігі^еге ѵ ; Шит іпГевіо ѵиіпеге іане- 
^иі^аг (преслѣдуетъ), 

ѵиірѳойіа, ае, /. [сіетіп. отъ ѵиірев] 
маленькая лнсяца, лисичка, 

ѵиірев, ія,/. лисица, 
ѵоіріпив, оф. (ѵиірев] лисій. 

ѵиіѳив, рагіср. гл. уеііо. 
ѵиШойІив, і, т. [<1стіп. отъ ѵиііив] ли¬ 

чико; ігор. черты лица, выраженіе л. 
ѵиШіовив, аф. [ѵиііив] исполненный 
гримасъ, гримасами сопровождаемый, 
ргопппсіаііо; ігор. неестественный, 
чопорный, жеманный, пе 4під іпер- 
ішп ааі ѵиІШовит віі іп огаііопе. 

ѵиііаг, йгів, т. коршунъ; ігор. алч¬ 
ный, жадный человѣкъ. 

ѴпМиг, бгія, т. гора въ Апуліи, близъ 
Венузіи. 

ѵиІШгішц іі, т. = тиііиг. 
Ѵиікпгпиш, і, п. городъ въ Кампаніи. 
1« Ѵоиигпин, і, т. рѣка въ Кампаніи. 
2. тиіиігпав, і, т. юго восточн. вѣ¬ 

теръ. 
ѵиііив, ив, ж. 1) лицо, ех таііи со^пов- 

сеге аі^иет; часто = черты лвца, 
выраженіе лвца: у. ігініів; ѵиііив іиов 
тіЬі ехргеввіі; особл. угрюмое лицо, 
угрюмый взглядъ, грозный видъ: 
іеггеге а1і^иет ѵиііи; 2) роёі. видъ, ▼. 
тагів, ваіигае. 

ѵиіѵа, (ѵоіѵа), ае, /. матка, ложесна; 
свиная л. считалась у д>ммлянъ лако¬ 
мымъ кускомъ. 
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х 
X, численный знакъ = 10. 
ХапіЫррѳ, ев,/, сварливая жена Со¬ 

крата. 
Хап&іррив, і, т. лакедемонянинъ; 

полководецъ карѳагенскій, взявшій 
въ плѣнъ Регула. 

ХапіЬив, і, т. 1) рѣка въ Троадѣ = 
Зсашапбег; 2) рѣка въ Лнкін; 3) рѣка 
въ Эпирѣ. 

хѳпішп, і, п. подарокъ гостю, гости¬ 
нецъ. 

Хепо, бпія, т. греческій философъ, 

эпикуреецъ, современникъ Цицеро¬ 
на. 

Хѳпоог&іѳя, ія, т. греческій философъ, 

ученикъ Платона. 

ХѳпорЬапѳв, ія, т. греческій фило¬ 

софъ, основавшій школу элейскую. 
ХепдрЬод, опіія, т. греческій фило¬ 

софъ, историкъ и полководецъ, уче¬ 
никъ Сократа; отт. ХѳпорЬопІѳив, 
или -ііав, аф. Ксенофонтовъ; Негси- 
І68 ХѳпорЬопІбив, Г. упоминаемый 
у Ксенофонта. 

Хѳгхев, ія, и і, т. царь персидскій, 
сынъ Дарія Гистаспа. 

хірЫаа, ае, т мечъ-рыба. 
Хупіаѳ, йпш,/. городъ въ Ѳессаліи, 
хувіии, і, т. и хунідіт, і, п. крытая 

аллея или галлерея, гдѣ прогулива¬ 
лась и собиралась бесѣдовать, особл. 
на дачахъ богатыхъ римлянъ. 

ѵ 
у встрѣчается только въ срединѣ словъ, ка: (угахшия, вуІІаЪа, РуггЪия, ВаЪуІоп 

заимствованныхъ изъ греческаго язы- и проч. 

2 
2асупШо0, (ив), і, /. островъ Іониче¬ 

скаго моря. 
2а1еиоов, і, т. законодатель локрянъ 

въ Италіи, жившій въ 7-мъ столѣтіи 
до Р. X. 

2ата, ае, /» городъ въ Нумидіи, из¬ 
вѣстный побѣдою Сцниіона надъ Ан¬ 
нибаловъ въ 201 г. до Р. X.; отт. 
2атепаів, е, оф\ и виЬеі. -епяев, 
ішп, т. жители этого г. 

2&по1ѳ, ев,/, древнее названіе города 
Мевзапа въ Сициліи, нын. Меваіпа; 
отт. 2апоіаеив и 2апо1ёІин, оф. « 
виЬеі. -аеі, бгпш, т. жители города 3. 

2епо, опія, т. 1) греческій философъ, 

основатель стоической школы, уро¬ 
женецъ г. Киттія на о-вѣ Кипрѣ; 

2) греческій философъ элеатической 
школы, учитель Перикла; 8) греч. 
философъ, послѣдователь Эпикура, 
современникъ Цицерона. 

керЬугин, і, т. греч. слово = Гатопіия, 
западный вѣтеръ. 

2егупі1шв, і. /. городъ во Ѳракіи; 
отт. -1гіи8, оф\ 

2ѳІѳя, ае, т. одинъ изъ аргонавтовъ, 
сынъ Борея. 

2ѳШив, і, т. сынъ Юпитера, братъ 
Амфіона. 

2еи{рпа, &1ів, п. городъ въ Сиріи, при 
рѣкѣ ЕвФратѣ. 

2ѳихів, ія, т. извѣстный греческій 
живописецъ, уроженецъ города Ге- 
ракден. 
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2Іп&ІЪег, йгіа, п. инбярь. 
2оі1ив, т. строгій критикъ въ Але¬ 

ксандріи, во время Птоломея Фила- 
дельФа, хулитель Гомера; отт. — 
арреОаЫѵ. хулитель, алорѣчивыЙ че¬ 
ловѣкъ. 

иона, ае, /. поясъ. 
гопагіиа, аф. [гопа] къ поясу относя¬ 
щійся, поясной; отт. тіЬві. -гіив, іі, 
т. поясной мастеръ. 

гопйіа, ае, /. Ш. отъ гопа. 
Еорутия, і, т. 1) знатный персъ, изу¬ 
родовавшій самъ себя чтобы помочь 
Дарію Гистаспу овладѣть городоігь 
Вавилономъ; 2) извѣстный физіО- 

гномъ, современникъ Сократа. 
Зогоавігѳв, іа, т. захонодатеть ми¬ 
дянъ. 

2о0Іег, ёгіа, т. мысъ и городъ въ Ат¬ 
тикѣ, на берегу Сароническаго 8алив&. 


